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VEKÂLET

na satýp bedelini kabzetse ve müþteriye
teslimden önce bu mal ve kabzettiði be-
del onun elinde helâk olsa verdiði bedeli
almak üzere müþteri vekile, vekil de mü-
vekkile rücû eder.
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Osmanlý tarihçiliðinde
olaylarý kronolojik sýrayla ele alan

ayrýntýlý tarihlerin genel adý
(bk. TARÝH [Osmanlý]; VAK‘ANÜVÝS).
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Nev‘îzâde Atâî’nin
Hadâiku’l-hakåik adlý

biyografi kitabýna
Þeyhî Mehmed Efendi’nin

(ö. 1144/1731)
yazdýðý zeyil

(bk. ÞEYHÎ MEHMED EFENDÝ).
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Ebû Bekir Muhammed b. Halef
b. Hayyân Vekî‘ ed-Dabbî

(ö. 306/918)

AÅbârü’l-kudât adlý eseriyle tanýnan
tarihçi, âlim ve kadý.

˜ ™

Doðum tarihi bilinmemekle beraber
253-254 (867-868) yýllarýnda Baðdat’ta ha-
dis tahsil ettiðini belirtmesinden hareket-
le (AÅbârü’l-šuŠât, III, 197-198) 240 (854)
yýlýndan önce Baðdat’ta doðduðu tahmin
edilebilir. Babasýndan ve Zübeyr b. Bekkâr,
Ebû Huzâfe es-Sehmî, Ebû Ýshak el-Har-
bî, Hâris b. Ebû Üsâme et-Temîmî, Ebû
Ýshak Ýbrâhim b. Ýshak ez-Zührî el-Kûfî,
Muhammed b. Velîd el-Biþrî, Hasan b. Ara-
fe, Hasan b. Muhammed ez-Za‘ferânî, Mu-
hammed b. Abdurrahman es-Sayrafî gi-

Vekâletin kurulmasýna engel teþkil etme-
yen bir durumun onun devamýný da en-
gellememesi gerekir.

f) Ýfa Ýmkânsýzlýðý. Baþtaki imkânsýzlýk
vekâletin kuruluþuna, sonraki imkânsýzlýk
devamýna engeldir. Vekâlet konusu iþle-
min yapýlabilmesi bu iþlemin konusunun
mümkün olmasýna baðlýdýr. Ýfa imkânsýz-
lýðý çeþitli þekillerde meydana gelebilir. Ve-
kâlet verilen iþlemin konusu telef olursa,
meselâ satmasý için vekile verilen mal zayi
olursa vekâlet infisah eder. Ýsmi deðiþe-
cek derecede bir varlýðýn deðiþime uðra-
masý da bu hükme tâbidir. Vekâlet veri-
len iþlemin müvekkilin kendisi tarafýndan
yapýlmasý da böyledir. Zira baþkasýna yet-
ki vermekle müvekkil yetkiden yoksun kal-
maz. Meselâ müvekkil satmasý için vekile
verdiði malý bizzat sattýðýnda, hibe etti-
ðinde veya bu malýn baþkasýna ait olduðu
anlaþýldýðýnda vekâlet son bulur. Müvek-
kil tarafýndan satýlan malýn ayýptan ötürü
mahkeme kararýyla iade edilmesi halinde
vekilin yetkisinin avdeti tartýþýlmýþtýr. Ve-
kilin eski yetkisini yeniden elde edeceði
görüþünü savunan Ýmam Muhammed’e
karþýlýk Ebû Yûsuf, müvekkilin bizzat iþ-
lem yapmasýnýn ayný zamanda vekilin azli
anlamýna geleceðini söyler. Azledilen kim-
senin tekrar vekil olabilmesi vekâletin ye-
nilenmesine baðlýdýr. Müvekkilin hibe ni-
teliðinde bir iþlemi yapmasý durumunda
Ýmam Muhammed, Ebû Yûsuf’un görü-
þüne katýlmaktadýr. Þâfiîler de müvekkilin
tasarruf konusu þeyin mülkiyetini yitir-
mesiyle sona eren bir vekâletin ayný þeyin
tekrar mülkiyetine geçmesiyle avdet et-
meyeceði görüþündedir. Alým, nikâh, hul‘,
talâk vb. iþlemlere iliþkin vekâlette de ay-
ný durum söz konusudur. Vekil verilen em-
ri yerine getirince o emrin gereðini yap-
mýþ olur; artýk âmirin verdiði emrin hük-
mü kalmaz. Ancak vekilin yaptýðý satýþ hâ-
kim kararýyla feshedilirse vekil ikinci bir
satýþa yetkilidir. Çünkü hâkim kararýyla
feshedilen bir akid yapýlmamýþ hükmün-
dedir, dolayýsýyla vekilin fesihten sonra
yaptýðý satýþ ilk satýþ sayýlýr. Fakat satýþ
hâkim kararýyla feshedilmemiþse o satýþ
iþlemiyle vekâlet ifa edilmiþ sayýlacaðýn-
dan vekilin ikinci bir satýþ yapabilmesi için
yeni bir vekâlet almasý gerekir. Müvekki-
lin tasarrufta bulunmasýyla vekâlet sona
erse bile vekilin vekâletin ifasýndan dola-
yý karþýlaþtýðý zararý müvekkil karþýlamak-
la yükümlüdür. Meselâ satýþ vekâleti ve-
ren müvekkil, satýlmasýný istediði malý biz-
zat kendisi sattýktan sonra bundan ha-
beri olmayan vekil ayný malý bir baþkasý-
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yerlerde görev yapan kadýlar yanýnda Me-
dâin, Horasan, Merv, Filistin, Ýfrîkýye, Har-
ran, Musul, Endülüs gibi merkezlerde bu
görevi yerine getirenlerden sýnýrlý sayýda
þahsiyetin kimliðine ve hayat hikâyesine
ulaþabildiði görülmektedir. Eserde Mâve-
râünnehir ve Ýran ile Horasan’ýn büyük bö-
lümü, Mýsýr dýþýnda Kuzey Afrika, Yemen
ve Körfez bölgelerinde kadýlýk yapanlara
yer verilmemesinden müellifin Abbâsî Dev-
leti’nin doðrudan hâkimiyet alanýna giren
bölgelerin kadýlarýný ele aldýðý, özerklik ya
da tam baðýmsýzlýk kazanmýþ bölgelerin
kadýlarýný ise kitabýna almadýðý anlaþýlmak-
tadýr. Bunun sebebi siyasî olabileceði gi-
bi malzeme eksikliðinden de kaynaklana-
bilir. Nitekim Ýyâs b. Muâviye, Kadî Þüreyh
(II, 189-389), Abdullah b. Þübrüme (III, 36-
129), Ubeydullah b. Hasan el-Anberî (II,
88-123), Þerîk b. Abdullah en-Nehaî (III,
149-175) gibi kadýlarýn ictihad ve kararlarý-
na diðerlerine nisbetle geniþ yer ayrýlmýþ,
bazý yerlerde ise kadýlarýn sadece isimleri
belirtilmekle yetinilmiþtir. Vekî‘ kadýlarýn
göreve geliþ tarihini esas alarak eserini
yazmakla birlikte Mekke kadýlarý bölümün-
de olduðu gibi tarihlere ulaþamadýðý du-
rumlarda elde edebildiði daðýnýk bilgileri
bir arada zikretmiþtir. Birden çok bölgede
kadýlýk yapanlar ilk bölgedeki görev yerle-

rine göre kaydedilmiþ, daha sonraki böl-
gelerde ise buraya atýf yapýlmýþtýr. Eser-
de kadýlarla idareciler arasýndaki yazýþma-
larla ilgili bazý belgeler de vardýr (meselâ
bk. I, 70-77, 130, 142, 283-286; II, 91, 93,
97-107, 383-385; III, 287). Ýbn Sa‘d’ýn e¹-
ªabašåtü’l-kübrâ ve Ýbnü’l-Kelbî’nin Ki-
tâbü Müzeyne adlý eserleri gibi kaynak-
lara da baþvuran Vekî‘ hadislerin tama-
mýný, tarihî rivayetlerin ise çoðunu sened-
leriyle birlikte yazmýþ, zaman zaman ha-
disleri tenkide tâbi tutup aralarýnda ter-
cihte bulunmuþtur (I, 8, 10, 13, 48-49, 95;
III, 38, 197-198). Dört cüz olarak kaleme
alýnan eser Abdülazîz Mustafa el-Merâgý’-
nin tahkikiyle ve indeksler eklenmek su-
retiyle üç cilt halinde neþredilmiþ (Kahire
1366-1369), daha sonra Beyrut ve Riyad’-
da ofset baskýlarý yapýlmýþtýr. Kitabýn ya-
yýmýnda esas alýnan nüsha Süleymaniye
Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Turhan Vâlide
Sultan, nr. 223). Kimliði meçhul bir kiþi ta-
rafýndan daha sonraki bir dönemde ese-
re eklendiði anlaþýlan kadýlar listesi de bu
yazmada yer almaktadýr (III, 322-326). Ba-
zý kaynaklarda eserin øurerü’l-aÅbâr fî
aÅbâri’l-šuŠât ve târîÅihim ve a¼kâ-
mihim adýyla zikredilmesi (Hediyyetü’l-
£ârifîn, II, 25; Masud, s. 118), muhtemelen
Vekî‘in bu eseriyle el-øurer mine’l-aÅ-

bi pek çok hadisçi ve tarihçiden rivayette
bulundu. Kendisinden Ebû Ali Ýbnü’s-Sav-
vâf, Ebû Tâlib Muhammed b. Ahmed b.
Ýshak b. Bühlûl, Ýbnü’l-Ciâbî, Ali b. Muham-
med b. Lü’lü’, Mûsâ b. Ca‘fer b. Arafe es-
Simsâr, Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Müteyyem gi-
bi kiþiler hadis rivayet etti. Kýraat alanýn-
da Muhammed b. Yahyâ el-Kisâî’den tah-
sil gördü, kendisinden de Ebû Tâhir Ab-
dülvâhid b. Ömer el-Baðdâdî el-Mukrî ký-
raat öðrendi. Baðdat’ýn çeþitli bölgelerin-
de vakýf idareciliði, kâtiplik ve nâiblik gö-
revleri yaptý. Ardýndan Ahvaz’a kadý tayin
edildi. Daha önce Ahvaz kadýlýðý iki kadý
arasýnda paylaþtýrýlmýþken bu defa bir-
leþtirilerek tamamý onun yetkisine veril-
di. Siyasî istikrarsýzlýðýn hüküm sürdü-
ðü bir dönemde yaþayan Vekî‘, 296’da
(908) Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh’ý hal‘
edip Ýbnü’l-Mu‘tezz’e biat edenler arasýn-
da yer aldý; ertesi gün Muktedir-Billâh’ýn
kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine
muhalifler yakalanmakla birlikte Vekî‘ bu
sýrada vezirliðe getirilen Ýbnü’l-Furât sa-
yesinde idamdan kurtuldu. Baðdat’ýn do-
ðu yakasýnda Derbüümmihakîm denilen
mahallede oturdu ve 24 Rebîülevvel 306
(4 Eylül 918) tarihinde vefat etti. Kur’an
ilimleri, hadis, fýkýh, nahiv, tarih ve coð-
rafya gibi alanlarda yetiþmiþ bir âlim olan
Vekî‘, Ýbnü’n-Nedîm’in de belirttiði üzere
edebiyatýn bütün alanlarýnda uzman çok
yönlü bir âlimdir (el-Fihrist, s. 127). Hadis-
çilerin rivayette gevþek davrandýðýný söy-
ledikleri Vekî‘ hakkýnda çekimser kalmasý-
na raðmen Zehebî onun sadûk bir râvi ol-
duðunu belirtmiþ, Ýbn Hacer el-Askalânî
de Dârekutnî ve Hatîb el-Baðdâdî’nin ken-
disi hakkýndaki övücü sözlerini kaydederek
Zehebî’ye destek vermiþ, Cezerî de onu si-
ka ve büyük bir âlim diye nitelemiþtir. Ki-
tâbü’l-Mün½ýf adlý eserin müellifi þair ve
þiir eleþtirmeni Ebû Muhammed Ýbn Vekî‘
et-Tinnîsî, Vekî‘in oðlunun torunudur.

Eserleri. 1. AÅbârü’l-šuŠât. Hicrî III. yüz-
yýlýn sonuna kadar muhtelif bölgelerde gö-
rev yapmýþ kadýlarýn biyografisini içeren
eser Ýslâm muhakeme hukukunun ilk üç
yüzyýllýk geliþimi, yürürlük ve uygulama
yönüyle Ýslâm hukuku ve adlî teþkilât ko-
nularýnda önemli bilgiler içermesi, kadýla-
ra dair günümüze ulaþtýðý bilinen en eski
kaynak olmasý bakýmýndan ayrý bir deðe-
re sahiptir. Eser kadýlarýn görev yaptýkla-
rý þehirlere göre bölümlere ayrýlmýþ ve ka-
dýlar, Hz. Peygamber döneminden baþlaya-
rak müellifin yaþadýðý zamana kadar kro-
nolojik sýrayla tanýtýlmýþtýr. Müellifin Ha-
remeyn, Irak, Suriye ve Mýsýr’daki önemli

VEKÎ‘

Vekî‘in AÅbârü’l-šuŠât adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Turhan Vâlide Sultan, nr. 223)
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ye, II, 137; Ýbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, I, 426; V,
156-157; a.mlf., el-Ý½âbe, I, 225; III, 553; V, 704;
a.mlf., Fet¼u’l-bârî (Hatîb), IX, 171; XIII, 49; Sü-
yûtî, el-Câmi £u’½-½a³¢r (Münâvî, Fey²ü’l-šadîr
içinde), I, 45; III, 382; Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 25;
Sezgin, GAS, I, 376; VII, 351; XV/2, s. 360-361;
Muhammed b. Sâmil es-Sülemî, Menhecü kitâ-
beti’t-târîÅi’l-Ýslâmî, Riyad 1406/1986, s. 379-
383; M. Khalid Masud, “A Study of Waký‘s (d.
306/917) Akhbar al-Qudat”, The Law Applied:
Contextualizing the Islamic Shari‘a: A Volume in
Honor of Frank E. Vogel (ed. P. Bearman v.dðr.),
London 2008, s. 116-127; A. K. Reinhart, “Wa-
ký.”, EI 2 (Ýng.), XI, 101.

ÿÞükrü Özen

– —
VEKÎ‘ b. CERRÂH
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Ebû Süfyân Vekî‘ b. el-Cerrâh
b. Melîh er-Ruâsî

(ö. 197/812)

Muhaddis ve fakih.
˜ ™

128 veya 129 (746-747) yýlýnda doðdu.
Aslen Nîþâburlu yahut Semerkant’ýn Bu-
hara tarafýnda yer alan Soðd asýllý oldu-
ðuna dair kayýtlar varsa da (Hatîb, TârîÅu
Ba³dâd, XIII, 496-497) bu yanlýþ bilgi muh-
temelen babasýnýn Soðd’da doðduðunu
zikretmesinden (Zehebî, IX, 168) kaynak-
lanmýþtýr; zira Ruâsî (Ruvâsî) nisbesi onun
Arap asýllý ve Benî Ruâs’a mensup oldu-
ðunu göstermektedir (Sem‘ânî, VI, 174).
Babasý Kûfe’de beytülmâl görevlisiydi; an-
nesi tarafýndan kendisine büyük bir mi-
ras kalmýþtýr. Vekî‘ babasýnýn yaný sýra Ýs-
mâil b. Ebû Hâlid, Eymen b. Nâbil, Ýkrime
b. Ammâr, Hiþâm b. Urve, A‘meþ, Ýbn Ebû
Leylâ, Ýbn Cüreyc, Evzâî, Mâlik b. Enes,
Süfyân es-Sevrî, Þu‘be b. Haccâc ve Ham-
mâd b. Seleme gibi þahsiyetlerden riva-
yette bulundu. Kendisinden de oðullarý
Süfyân, Melîh, Ýbrâhim ve Ubeyd ile hoca-
sý Süfyân es-Sevrî, Abdullah b. Mübârek,
Abdurrahman b. Mehdî, Ahmed b. Han-
bel, Ali b. Medînî, Yahyâ b. Maîn, Abdul-
lah b. Zübeyr el-Humeydî, Ýbn Sa‘d, Ebû
Bekir ve Ebü’l-Hasan Ýbn Ebû Þeybe, Ha-
lîfe b. Hayyât, Sahnûn ve diðerleri hadis ri-
vayet etti. Hadise ilgisi çok erken yaþlar-
da baþlayan Vekî‘ 145’te (762) A‘meþ’ten
hadis öðrendi. Bu durum, hadis usulünde
bir çocuðun kaç yaþýnda hadis dinlemeye
baþlayabileceði konusunda örnek göste-
rildi (Hatîb, el-Kifâye, s. 54). Otuz üç yaþýn-
da hadis nakletmeye baþladý. Onun ilim
hayatýnda Süfyân es-Sevrî’nin ayrý bir ye-
ri vardý. Vekî‘ Mekke, Medine, Baðdat, En-
bâr, Vâsýt, Abadan, Musul, Dýmaþk, Misis
(Massîsa), Tarsus, Kudüs ve Mýsýr’a yaptý-

ðý ilim yolculuklarý sayesinde birçok tarik-
ten rivayette bulunma imkâný elde etti.

Asrýnýn en fakihi, hadiste müminlerin
emîri ve zamanýnýn Evzâî’si gibi nitelik-
lerle anýlan Vekî‘ sorgulanmaya gerek du-
yulmayacak güvenilir imamlar arasýnda
zikredildi (a.g.e., s. 87). Çok güçlü bir hâ-
fýzaya sahipti. Süfyân es-Sevrî’nin vefa-
týndan sonra onun yerine geçti. Ehl-i ha-
dîs ile ehl-i re’y arasýnda hararetli tartýþ-
malarýn yapýldýðý bir dönemde Kûfe’de
yaþayan Vekî‘in hadisçi olmakla birlikte
re’y düþmaný bir tutum benimsemediði
görülür. Ebû Hanîfe’ye karþý þiddetli mu-
halefetiyle bilinen Süfyân es-Sevrî’nin en
gözde talebesiydi. Buna raðmen Ebû Ha-
nîfe’den rivayette bulundu, onun görüþ-
leriyle fetva verdi (Ýbn Ebû Þeybe, II, 30,
36, 322, 371; Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, XIII,
501), ayrýca Züfer ve Ebû Yûsuf’un ders-
lerine katýldý. Vekî‘in, fýkhü’l-hadîse ve fu-
kahanýn rivayet ettiði hadislere akranlarý-
na nisbetle daha fazla ihtimam gösterme-
sinde Ebû Hanîfe ve taraftarlarýyla olan
münasebetinin rolü vardýr.

Vekî‘in Râfizî veya Þiî olduðuna dair ka-
yýtlar (Ýbn Kuteybe, s. 624; Þehristânî, I,
222-223), erken dönem Kûfeli hadisçilerin
Hz. Ali’yi Hz. Osman’dan üstün saymalarý
anlamýnda olup bu durumunun ve Þîa’ya
hafif meylinin rivayetlerine zarar verme-
yeceði kabul edilmiþtir. Onun halku’l-Kur’ân
vb. konularda Mu‘tezile’ye ve diðer bid‘at
fýrkalarýna karþý þiddetli bir tutum sergi-
lemesi ve Allah’ýn sýfatlarýna iliþkin riva-
yetler hakkýnda yorum yapmamayý tercih
etmesi de bu kanaati desteklemektedir.
Vekî‘ siyasî otoriteye karþý da mesafeli dav-
randý. Nitekim Hârûnürreþîd tarafýndan
Baðdat’a getirilip kendisine kadýlýk teklif
edilmesine raðmen bu teklifi kabul etme-
di; ayrýca görevi kabul eden yakýn dostu
Hafs b. Gýyâs’la ilgisini kesti. Halife Emîn
de Vekî‘i devlet iþlerinde görevlendirmek
üzere Baðdat’a davet ettiyse de kendisine
bir görev kabul ettiremedi.

Vekî‘ b. Cerrâh 184 (800) yýlýnda Mek-
ke’de bir rivayeti yüzünden zor durumda
kaldý. Hz. Peygamber’in, vefatýndan he-
men sonra defnedilmediði için naaþýnda
birtakým deðiþikliklerin görüldüðüne dair
olan bu rivayet halkýn tepkisine yol açtý;
Vali Muhammed b. Abdullah b. Saîd’e þi-
kâyet edildi. Vali onu yakalatýp idam edil-
mesine karar verdiyse de Süfyân b. Uyey-
ne’nin araya girmesiyle bundan vazgeçti.
Bu sýrada hac için Mekke’de bulunan Hâ-
rûnürreþîd durumu öðrenince Süfyân b.

bâr’ýnýn tek eser zannedilmiþ olmasýndan
kaynaklanmýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm’in AÅbâ-
rü’l-šuŠât ve târîÅihim ve a¼kâmihim
ve Kitâbü’l-øurer (mine’l-aÅbâr) adlarýy-
la iki eser zikretmesi, Ýbn Hacer el-Aska-
lânî’nin el-Ý½âbe fî temyîzi’½-½a¼âbe (I,
225; III, 553), Fet¼u’l-bârî (IX, 171; XIII,
49) ve Lisânü’l-Mîzân (I, 426) gibi eser-
lerinde, Süyûtî’nin el-Câmi£u’½-½a³¢r’inde
(I, 45; III, 382) Vekî‘in el-øurer mine’l-
aÅbâr’ýndan nakledilen hadislerin AÅbâ-
rü’l-šuŠât’ta bulunmamasý bu ikisinin ay-
ný eser olmadýðýný göstermektedir (ayrý-
ca bk. AHBÂRÜ’l-KUDÂT). 2. Kitâbü £Ade-
di âyi’l-Æurßân ve’l-iÅtilâf fîhi. Kendi-
sinden Kur’an âyetlerinin sayýsý hakkýnda
bir eser yazmasý istenen Ebû Bekir Ýbn
Mücâhid’in Vekî‘in bu konudaki eserinin
yeterli olduðunu söylemesi (Hatîb, V, 236)
günümüze ulaþmayan bu esere ilim çev-
relerinde verilen deðeri göstermektedir.
3. Kitâbü’¹-ªarîš (en-Nevâ¼î). Þehirlerin
tarihi ve ulaþým yollarýndan bahseden ta-
mamlanmamýþ bir eserdir. Sezgin, Hatîb
el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ýnda Ve-
kî‘den yapýlan iktibaslarýn (I, 70-125) muh-
temelen bu esere ait olduðunu belirtmek-
tedir (GAS, XV/2, s. 361). 4. Kitâbü’þ-Þe-
rîf. Ýbn Kuteybe’nin el-Ma£ârif’i türünde
bir eser olup öðrencisi Mes‘ûdî bunu Mü-
rûcü’×-×eheb’in kaynaklarý arasýnda say-
maktadýr. Vekî‘in kaynaklarda ayrýca Ne-
vâdirü’l-aÅbâr (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, V,
704; Sezgin, el-øurer mine’l-aÅbâr ’la ayný
eser olarak kaydedilmiþtir; bk. GAS, I, 376),
el-Envâ£, el-Müsâfir, el-Mekâyîl ve’l-
mevâzîn, et-Ta½arruf (e½-Øarf) ve’n-našd
ve’s-sikke, el-Ba¼¦, er-Remy ve’n-nidâl
adlý kitaplarý zikredilmektedir. Hatîb el-
Baðdâdî biyografisinde þiir de yazmýþ olan
Vekî‘e ait iki beyit nakletmektedir. Vekî‘in
bilgi birikimi, ayný zamanda Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî’nin Kitâbü’l-E³ånî’sinde ol-
duðu gibi öðrencilerinin eserlerinde ken-
disinden duyduklarý pek çok rivayete yer
vermeleri suretiyle de günümüze intikal
etmiþtir.
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