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Ýslâm devletlerinde hükümdar,
vali, kadý gibi devlet ricâlinin vekili,

temsilci veya yardýmcýsý.
˜ ™

Sözlükte “birini temsil etmek, birine ve-
kâlet etmek” anlamýndaki nevb (niyâbe)
masdarýndan türeyen nâib (çoðulu nüv-
vâb), “bir makamýn sorumluluðunu asýl
sahibi yerine geçici bir zaman için yükle-
nen kimse” demektir. Çeþitli Ýslâm devlet-
lerinde baþlýca devlet ricâlinin kendilerine
yardýmcý olmak veya bulunmadýklarý yer-
lerde ve zamanlarda iþlerini yürütmek üze-
re tayin ettikleri görevlilere nâib adý verili-
yordu. Kaynaklarda bazý mâna farklýlýklarý
bulunmakla birlikte nâib yerine halîfe, ve-
kîl kelimeleri de kullanýlmaktadýr. Hz. Pey-
gamber’in Medine dýþýna çýktýðýnda Ýbn
Ümmü Mektûm, Ebû Rühm Külsûm b.
Husayn ve Muhammed b. Mesleme gibi
sahâbîleri vekil býraktýðý, bu uygulamanýn
Hulefâ-yi Râþidîn döneminde de devam
ettiði bilinmektedir.

Terim anlamýyla nâib tayininin Ýslâm’ýn
ilk asýrlarýndan itibaren uygulandýðý anla-
þýlmaktadýr. Bilhassa valiliðe getirilen bazý

kiþilerin çeþitli sebeplerle görev yerlerine
bizzat gitmeyip nâib gönderdikleri görül-
mektedir. Meselâ Hz. Ömer’in Bahreyn va-
liliðine tayin ettiði Osman b. Ebü’l-Âs Ýran’-
da bulunduðundan onun adýna görevi kar-
deþi Mugýre (veya Hafs) yüklenmiþti. Eme-
vî Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik tarafýndan
107’de (725-26) el-Cezîre, Ýrmîniye ve Azer-
baycan valiliðine tayin edilen Mesleme b.
Abdülmelik, Bizans seferiyle meþgul oldu-
ðundan yerine Hâris b. Amr et-Tâî’yi gön-
dermiþti (Halîfe b. Hayyât, s. 337; Ýbnü’l-
Esîr, V, 137-138). Abbâsî Halifesi Mu‘tez-
Billâh’ýn, kendisini merkezden uzaklaþtýr-
mak amacýyla Mýsýr valiliðine tayin ettiði
Bayýk Bey görevine gitmemiþ, yerine nâi-
bi sýfatýyla üvey oðlu Ahmed b. Tolun’u
göndermiþti. Abbâsî halifeleri zaman za-
man vezir yerine vezir nâibi görevlendirir-
lerdi.

Adlî teþkilâtta da nâiblerin yer aldýðý
görülmektedir. Hârûnürreþîd döneminde
(786-809) kadýlkudâtlýk müessesesinin or-
taya çýkmasý üzerine geniþ bölgelere gön-
derilen kadýlara kendilerine nâib edinme
yetkisi de verilmekteydi. Herhangi bir se-
beple görevlerini yapamayacak müderris-
ler için de nâib tayin edilirdi. Meselâ Gaz-
zâlî, Baðdat Nizâmiye Medresesi müder-
risliðini býrakýp Suriye’ye gidince yerine kar-
deþi Ahmed el-Gazzâlî bakmýþtýr. Ýbn Tey-
miyye özellikle ulemâ arasýndan bazý kiþi-
leri, yüksek maaþlý kadrolarý ellerinde tu-
tup görevi az bir ücretle nâiblere yaptýr-
dýklarýný söyleyerek eleþtirir (Makdisi, s.
115). Zaman zaman imamlar da yerlerine
görev yapacak nâibler tutuyordu.

Gazneli Mahmud’un Hindistan seferle-
rinden sonra baþþehre dönerken yerine
nâib sýfatýyla Ahmed b. Yinal Tegin’i býrak-
týðý ve onun Sultan Mesud tarafýndan ayný
görevde tutulduðu bilinmektedir. Gazne-
liler döneminin çeþitli  devlet teþkilâtý ka-
demelerinde de nâibler bulunuyordu.

Büyük Selçuklular’da her divanda ve taþ-
radaki þubelerinde divan baþkanýndan
sonra en yüksek makamý nâib iþgal eder-
di. Hükümdarýn teveccühünü kazanan
bir divan nâibi bazan diðer devlet erkâný-
ný, hatta veziri dahi gölgede býrakabilir-
di. Tuðrâîler vezirin yokluðunda özellikle
sultanýn av partilerinde onun nâibi olarak
hazýr bulunurdu. Devletin en yüksek malî
denetleme mekanizmalarýndan biri olan
Dîvân-ý Ýþrâf’ýn baþýndaki müþrif her böl-
geye veya þehre güvenilir birer nâib gön-
dererek sultanýn tasarrufundaki emlâk
ve diðer gelir kaynaklarýný kontrol altýnda
tutardý. Nizâmül-mülk, nâiblerin görevle-

uymasýnýn zorunlu görülmemesi gibi esas-
lar eski örneklere bakýlarak düzenlenmiþ
olup daha sonra bunlara uymayan birçok
naht örneði ortaya çýkmýþtýr. Baþlýca naht
þekilleri þöylece özetlenebilir: 1. Fiil nahti.
Çok kullanýlan selâm, dua, iltifat ve dinî
alâmet formülleri halindeki cümlelerden,
onu söylemek ve muhtevasýnýn gerçekleþ-
tiðini bildirmek üzere “fa‘lele” kalýbýnda
fiillerin elde edilmesidir. Bu tür menhût
kelimelerin çoðu Ýslâmî dönemde ortaya
çýkmýþtýr. Hasbünallah ^ hasbele, bismil-
lâhirrahmânirrahîm ^ besmele gibi. 2.
Sýfat nahti. Ýki kelimeden ayný anlamda
veya daha vurgulu bir sýfatýn elde edilme-
sidir: “ ��	” (toplamak) + “)�	” (sýkýca tut-
mak) ^ “ �*À+ �,	- ” (sert / sýký [adam]) gibi. 3.
Ýsim nahti. Baðýmsýz iki isimden bazý harf-
lerin alýnýp birleþtirilmesidir: “�*.+/, ” (katý,
saðlam) + “�*�, /, ” (buz) ^ (cl+md) ^
“0*��1 .+/, ” (taþ, kaya) gibi. 4. Nisbet nahti.
Tek yere, kabileye ve þeye nisbetle iki ye-
re veya iki þeye nisbet edilmek üzere iki
þekli vardýr. Birincisi, özellikle “abdü” ile
isim tamlamasý oluþturan kabile adlarýnda
görülen en eski naht biçimidir. Ýsim tamla-
masýný oluþturan iki kelimeden her birinin
ilk iki harfinin alýnýp birleþtirilmesi ve da-
ha sonra nisbet “yâ”sý eklenmesi suretiy-
le meydana gelir: Abdülkays ^ Abkase ^
Abkasî gibi. Ýki þeye veya iki yere mensubi-
yet bildiren nisbet nahtine örnek olarak
da Taberhazî (Taberistan ve Hârizmli) gi-
bi. 5. Tahfif nahti. “Benû” ile isim tam-
lamasý oluþturan ve harf-i ta‘rif alan ka-
bile adlarýnda söyleyiþ kolaylýðý saðlamak
amacýyla yapýlmýþtýr: Benü’l-Anber ^
Bel‘anber gibi. 6. Harf (edat) nahti. Halîl
b. Ahmed, Sîbeveyhi, Ferrâ ve Müberred
gibi kadîm dilcilerin birçoðu bazý edatlarýn
mürekkep (menhût) olduðunu söylemiþtir:
Lâkinne ^ lâkin + ene veya lâ + ke+en-
ne; len ^ lâ + en gibi. 

NATO, UNESCO vb. kelimelerin ilk harf-
lerinden oluþan kýsaltmalar Ýslâm bilim ge-
leneðinde benzer bir þekilde mevcut-
tur: ,�2, ���, * � (bize hadis rivayet etti),

1415, 6,�א�78 * א9 (sözü sona erdi), :�;<�א� * א�=
(sonuna kadar) gibi.
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Osmanlýlar’da. Nâiblik Osmanlýlar’da
baþlangýçtan beri mevcuttu. Yeni fethedi-
len yerlere idareyi temsilen sancak beyi
veya subaþý, hukuku temsilen kadý yahut
nâib tayin edilmesi bir fetih geleneðiydi.
Nâibler, medrese eðitimi alarak özellikle
fýkýh alanýnda kendi kaza dairesinde ihti-
lâflarý çözebilecek bir seviyede tahsil gör-
müþ ilmiye mesleði mensubu kimselerdi.
Osmanlý adlî teþkilâtýnda kadý yardýmcýsý
ve vekili olan nâib kadý tarafýndan belirle-
nir, Anadolu veya Rumeli kazaskeri tarafýn-
dan tasdik edilirdi. Ýstanbul’da nâiblerin ta-
yininde Ýstanbul kadýsý yetkiliydi. Evliya Çe-
lebi’ye göre XVII. yüzyýlda Eyüp, Galata ve
Üsküdar kazalarýna baðlý nahiyelerde çok
sayýda nâib görev yapmaktaydý ve bunla-
rýn oldukça yüksek yevmiyeleri vardý.

XVIII. yüzyýlda Ýstanbul’da nâiblerin sa-
yýsý yirmi beþ kadardý. Baþta Ýstanbul ka-
dýsýnýn baþyardýmcýsý olan Bab Mahkeme-
si nâibi olmak üzere Ýstanbul kadýlýðýna
baðlý Mahmud Paþa, Ahî Çelebi, Balat ve

Dâvud Paþa mahkemelerinde beþ, Gala-
ta’da yedi, Eyüp’te yedi ve Üsküdar’da altý
mahkeme nâibi bulunmaktaydý. Ayrýca Ýs-
tanbul’da çarþý ve kapan yerlerini teftiþ et-
mek, esnaf arasýndaki ihtilaflarý çözmek
üzere ayak nâibi, kapan nâibi, çardak nâ-
ibi, yað nâibi, keþif nâibi, avarýz nâibi gibi
seyyar görev yapan nâibler vardý.

Arap þehirlerine tayin edilen Osmanlý ka-
dýlarýnýn yerli Arap ulemâsýndan nâibler
seçmesinin yaygýn bir uygulama olduðu
anlaþýlmaktadýr. Bu tercihte muhtemelen,
konuþulan Arap dili ve lehçeleri konusun-
da mahallî nâiblerden yardým alma düþün-
cesi rol oynamýþtýr. Nitekim Muhibbî aile-
sinden Fazlullah 1059’da (1649) Mýsýr ka-
dýsý Esîrî Mehmed Efendi’ye nâiblik yap-
mýþ, ƒulâ½atü’l-e¦er müellifi Muhammed
Emîn el-Muhibbî 1101’de (1690) Mekke’-
de, daha sonra Kahire’de kadý nâibliðinde
bulunmuþtur.

Nâibler genelde süresiz olarak tayin edi-
lirdi, ancak belirli süreler içinde görev deði-
þiklikleri olurdu. Ýstisnaî olarak yirmi beþ-
otuz yýl ayný yerde nâiblik yapanlar vardý
(BA, MD, nr. V, hk. 282). Nâibler kendisini
bu göreve getiren kadý tarafýndan re’sen
görevden alýnamayacaðý gibi nâibi olduðu
kadýnýn azli veya ölümüyle de görevleri
sona ermezdi. Ancak yetersizlikleri, bilgi-
sizlikleri, bir yolsuzluða karýþmalarý, ehl-i
örf ile iþ birliði yapmalarý gibi sebeplerle
azledilirlerdi. Görevini kötüye kullanan nâ-
ibler hakkýnda Dîvân-ý Hümâyun’a pek çok
þikâyet gelir, bunlarla bilhassa kazasker
ilgilenirdi. Meselâ Soma kazasýnda nâiblik
yapan Hacý Halîfe’nin nâiblikten uzaklaþtý-
rýlmasý emredildiði halde hâlâ nâiblik yap-
týðýnýn kazasker tarafýndan Dîvân-ý Hümâ-
yun’a arzedilmesi üzerine Hacý Halîfe’nin
Kýbrýs’a sürülüp buradaki beylerbeyine tes-
limine dair alýnan temessükün Dîvân-ý Hü-
mâyun’a gönderilmesi hakkýndaki hüküm
konunun kazasker tarafýndan takip edil-
diðini göstermektedir (BA, MD, nr. XII, hk.
1062). Ehl-i örf ile iþ birliði yaparak hal-
ka zulmeden, halktan zorla para alan ve
ferâiz ilmini iyi bilmediðinden miras taksi-
mini yanlýþ yapan nâibin azlinin câiz olup
olmayacaðý sorusuna karþýlýk Þeyhülislâm
Hâmid Efendi “Vâcip olur, müslümanlar-
dan aldýðýný alýverdikten sonra ta‘zîr lâzým
olur” fetvasýný vermiþtir (Ýlmiyye Salnâme-
si, s. 389).

Kazasker veya mevleviyet derecesinde-
ki kadýlar arpalýk olarak verilen kazalarýna
bizzat gitmeyip nâib gönderirler ve nâib-
ler “mahkeme-i þer‘iyye hâsýlatý” adýyla bi-
riken harcýn bir kýsmýný aldýktan sonra ço-

rini dürüst bir þekilde yapmalarýnýn öne-
mini vurgulayarak halka yük olmamalarý
ve gayri meþrû kazanç yollarýna sapma-
malarý için kendilerine hazineden maaþ ve-
rilmesini tavsiye etmektedir (Siyâsetnâ-
me, s. 95). Büyük Selçuklular’da hâcib-i ke-
bîrlerin nâibi vardý ve atabegler de þehza-
delerin nâibi sayýlýyordu. Ýbn Bîbî’nin ver-
diði bilgilerden Anadolu Selçuklularý’nda
divan nâiblerinin önemli görevler yaptýðý
anlaþýlmaktadýr (el-Evâmirü’l-Alâiyye, I,
119). Vezirlere de birer nâib verildiði ve
Pervâne Emîr Nizâmeddin’in vezirlik tek-
lifini reddedip nâibliðe razý olduðu belirtil-
mektedir (a.g.e., II, 149).

Ýlhanlýlar’da birinci vezire ve onun yar-
dýmcýsýyla vekili durumundaki görevliye
nâib adý verilirdi (Spuler, s. 307-308). Eya-
letlere “hâkim” denilen valiler tayin edilir,
onlarýn da nâibleri bulunurdu. Vergi mese-
leleriyle ilgilenmekten baþka nâibler görev
yaptýklarý yerin asayiþini saðlamakla da mü-
kelleftiler. Eyyûbîler’de Dîvânü’l-mâl’in üye-
lerinden biri nâibdi ve sultan adýna divan-
da iþlerin yürütülmesini kontrol ederdi.
Öte yandan Mýsýr ve Suriye nâibleri sulta-
na vekâleten onun yetkilerini kullanýr, azil
ve tayinlerde bulunur, ancak çok önemli
hususlarda kendisine danýþýrdý. Memlük-
ler devrinin baþlangýcýnda kadýlkudâtlarýn
sadece Þâfiîler’den seçildiði dönemde ken-
dilerine yardýmcý olmalarý amacýyla diðer
mezhep mensuplarýndan nâibler görevlen-
dirilirdi. Kadýlkudâtlarýn dört mezhebe gö-
re tayin edilmeye baþlanmasýndan sonra
nâiblerin sayýsý çok artmýþ ve sultanlar ba-
zan bunu sýnýrlamak istemiþlerse de baþa-
rýlý olamamýþlardýr; nitekim bir ara sade-
ce Kahire’deki nâiblerin sayýsý 200’e yak-
laþmýþtýr. Ortaçað’da kurulan diðer birçok
Ýslâm devletinde de var olan nâiblik Ana-
dolu Selçuklularý, Memlükler ve Delhi Türk
Sultanlýðý’nda daha sistemli ve etkili bir
kurum haline gelmiþ, özellikle merkezde
hükümdara vekâlet eden devlet adamlarý
yanýnda eyalet valilerine ve diðer bazý vali
veya kumandanlara nâib-i saltanat unvaný
verilmiþtir (bk. NÂÝB-i SALTANAT). Hüküm-
darlýk makamýný vekâleten elinde tutan
kadýnlar ise “nâibe” unvanýyla anýlýrdý (Üçok,
tür.yer.).

Hindistan’da kurulan bazý Ýslâm dev-
letlerinde nâib yerine nevab (Nevvâb) te-
rimi yaygýnlýk kazanmýþtýr (bk. NEVVÂB).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Vekî‘, AÅbârü’l-šuŠât, I, 162; II, 398; III, 252,
256, 273, 282; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, IV, 205; Ha-
lîfe b. Hayyât, et-TârîÅ (nþr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî),
Riyad 1405/1985, s. 337; Belâzürî, Fütûh (Fay-
da), s. 119; Kindî, el-Vülât ve’l-šuŠât (Guest), s.


