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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
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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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bü’s-Sünen (el-Müsned, el-Mu½annef)
(Ýbn Hayr, s. 126) ve Fe²âßilü’½-½a¼âbe
(Zehebî, IX, 154) adlý eserler de nisbet edil-
mektedir.
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1997, s. 53; Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, XIII, 496-
512; a.mlf., el-Kifâye (nþr. Ebû Abdullah es-Sev-
ratî – Ýbrâhim Hamdî el-Medenî), Medine, ts. (el-
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1991, s. 82, 84; Þehristânî, el-Milel (nþr. Abdüle-
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I, 222-223; Sem‘ânî, el-Ensâb, VI, 174; Ýbn Hayr,
Fehrese, s. 126; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IX,
140-169; Bedreddin el-Aynî, Me³åni’l-aÅyâr fî
þer¼i esâmî ricâli Me£âni’l-â¦âr (nþr. M. Hasan
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.˜ ™

Sözlükte “iþinin görülmesini baþkasýna
havale etmek” anlamýndaki vekl (vükûl)
kökünden türeyen vekîl “iþin havale edil-
diði kimse” demektir. Terim olarak “bütün
yaratýklarýn iþlerinin görülmesinde güveni-
lip dayanýlan, bu konuda tam yeterli olan
varlýk” mânasýna gelir. Vekîl on dört âyet-
te zât-ý ilâhiyyeyi nitelendirmekte, O’nun
güvenilecek en güzel varlýk olduðu, ken-
disine güvenen kimseyi koruduðu ve her
þeyi gördüðü ifade edilmektedir. Vekîl ay-
rýca on civarýndaki âyette Resûlullah’a nis-
bet edilerek onun insanlara karþý zor kul-
lanacak ya da insanlarýn kötü davranýþla-
rýna kefil olacak bir karakterde yaratýlma-
dýðý anlatýlmaktadýr. Kýrk civarýndaki âyet-
te ise “tevekkül” kelimesi geçmekte, “Ken-
disi için ölümün söz konusu edilemeyece-
ði ebedî hayat sahibine güvenip dayan”
âyetinde (el-Furkan 25/58) görüldüðü gibi
Allah’a tevekkül emredilmekte, peygam-
berlerle müminlerin tevekkül, dua ve ni-

yazlarý dile getirilmektedir (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “vkl” md.). Ýbnü’l-Cevzî,
Kur’an’daki vekîl kelimesinin “koruyan, rab,
zor kullanan, her þeyden haberdar olan”
þeklinde dört mânaya geldiðini söyler (Nüz-
hetü’l-a£yün, s. 607). Vekîl ismi Tirmizî ve
Ýbn Mâce’nin esmâ-i hüsnâ listelerinde yer
almýþ (“Da.avât”, 82; “Du.â,”, 10), çeþitli
hadis rivayetlerinde “vekl” kavramý Allah’a
nisbet edildiði gibi (Wensinck, el-Mu£cem,
“vkl” md. [VII, 305, 306]) vekîlin mânasýna
açýklýk getiren “Hasbüne’llahü ve ni‘me’l-
vekîl” (Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir)
âyeti (Âl-i Ýmrân 3/173) hadiste de geç-
mektedir (Müsned, I, 326; III, 7; Tirmizî,
“Kýyâmet”, 8).

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, “Rabbin sana
vekîl olarak yeter” meâlindeki âyetin (el-
Ýsrâ 17/65) tefsirinde vekîle “þeytanýn özen-
dirmelerinden seni koruyan, hilelerine kar-
þý sana destek veren, sýðýnacak bir yer
bulmaný saðlayan” veya “bütün iþlerinde
güvenebileceðin gerçek dost” anlamý ver-
miþtir (Teßvîlâtü’l-Æurßân, VIII, 320). Âlim-
ler vekîl kelimesini “kâfi, kendisine sýðýnan
kimseyi korumada ve meþrû talebini ye-
rine getirmede yeterli” þeklinde mânalan-
dýrmýþ, Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî ile Ebû Sü-
leyman el-Hattâbî ve Abdülkahir el-Bað-
dâdî “hasbüne’llah ...” ifadesine dayanarak
bu kelimenin “kâfi, kefil” anlamýný öne çý-
karmýþtýr. Kadî Abdülcebbâr ise vekîl is-
mini “kudret ve iradesiyle bize hükmedip
varlýðýmýzýn devamýný saðlayan varlýk” (ve-
kîl aleynâ) diye açýklamýþtýr. Buna karþýlýk
Allah’ýn dünya hayatýnda iþlerimizi gördür-
mek için belirlediðimiz bir vekîl (vekîl lenâ)
durumunda bulunmasýnýn düþünülemeye-
ceðine dikkat çekmiþtir (el-Mu³nî, XXII/
2, s. 216-217). Esmâ-i hüsnâyý tasavvufî
açýdan ele alan Kuþeyrî’ye göre yaratýlmýþ-
lardan birini vekîl tayin eden kimseden
bu vekil ücret ister, ayrýca tasarruflarýn-
da yanýlabilir. Gönülden baðlanmak sure-
tiyle Cenâb-ý Hakk’ý vekîl kýlan kiþiyi O mü-
kâfatlandýrýr, dileklerini yerine getirir, onu
övgüyle anar, aklýna gelmeyen þeyleri de
lutfeder. Ancak Allah’ý vekîl kýlan mümin
O’na ait haklarý, ibadetlerini ve diðer gö-
revlerini yerine getirmek için kendini ken-
di nefsine karþý Cenâb-ý Hakk’ýn vekîli ka-
bul etmeli ve bu amaçla nefsiyle devamlý
mücadele halinde bulunmalýdýr (et-Ta¼bîr,
s. 69-70). Gazzâlî, hem kula hem Allah’a
nisbet edilen vekîl kavramýnýn farklý ko-
numlarýna deðinerek kulun vekâlet göre-
vinin sýnýrlý, þartlý ve gereðince yerine ge-
tirilmemiþ olabileceðini, Allah’ýn vekâleti-
nin ise tam bir kemal vasfý taþýdýðýný be-
lirtir.

Uyeyne’ye ve aþýrý Mürciî olarak bilinen
âlimlerden Abdülmecîd b. Abdülazîz b.
Ebû Revvâd’a danýþtý. Abdülmecîd’in Ve-
kî’in öldürülmesine dair fetva vermesine
raðmen Süfyân’ýn ricasý üzerine onu affet-
ti ve Mekke’den çýkarýlmasýna karar ver-
di. Medine’ye doðru yola çýkan Vekî‘, Saîd
b. Mansûr’dan aldýðý bir mektuptan Me-
dineliler’in de durumdan haberdar olduk-
larýný öðrenince yolunu deðiþtirip Rebeze
üzerinden Kûfe’ye ulaþtý (Fesevî, I, 175-
176; Zehebî, IX, 160).

Vekî‘ b. Cerrâh 196’da (812) hacca git-
tikten sonra memleketine dönerken Kû-
fe ile Mekke arasýndaki Feyd’de vefat etti
(10 Muharrem 197 / 21 Eylül 812). Onun,
ilmi nâfile ibadete tercih ettiði anlaþýlmak-
tadýr. Nitekim bir sözünde, “Allah’a hadis-
ten daha faziletli bir þeyle ibadet edilme-
miþtir” derken bir baþka sözünde, “Hadi-
sin nâfile namazdan daha faziletli oldu-
ðunu bilmeseydim hadis rivayet etmez-
dim” demiþtir (Hatîb, Þerefü a½¼âbi’l-¼a-
dî¦, s. 82, 84). Vekî‘in sabah namazýndan
sonra güneþ yükselinceye kadar mescid-
de hadis okuttuðu, ardýndan evinde öðle
namazýna kadar dinlendiði, öðle ile ikindi
arasýnda çobanlara ve hizmetçilere Kur’an
öðrettiði, ikindi namazýný mescidde kýlýp
burada Kur’an dersi verdiði, akþama doð-
ru bir süre Allah’ý zikredip evine döndüðü,
her gün oruç tuttuðu için iftardan sonra
uyuyuncaya kadar ibadet ettiði, namaz-
larýn arasýnda dinlenirken nebîz içtiði nak-
ledilmektedir (Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, XIII,
501-502). Zehebî, Resûl-i Ekrem’in tav-
siyesine uymadýðý gerekçesiyle onun her
gün oruç tutmasýný, ayrýca nebîz içmesi-
ni yadýrgamaktadýr (A£lâmü’n-nübelâß, IX,
143-144).

Eserleri. 1. Kitâbü’z-Zühd. Güzel ah-
lâk ve âdâba dair 539 rivayetten oluþan
eserde 200 merfû, 193 mevkuf, 132 mak-
tû‘ ve 14 Ýsrâiliyat nevinden haber yer al-
maktadýr (neþredenin giriþi, I, 160-162).
Abdurrahman Abdülcebbâr el-Ferîvâî ese-
ri el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de (Medine) yük-
sek lisans tezi olarak neþre hazýrlamýþ (Me-
dine 1984; Riyad 1994), Ali Pekcan da ki-
tabý Hayatý Allah’a Adamak baþlýðýy-
la Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 2010).
2. Cüzß fi’l-¼adî¦. NüsÅatü Vekî£ ani’l-
A£meþ adýyla da bilinmektedir (nþr. Ab-
durrahman Abdülcebbâr el-Ferîvâî, Küveyt
1406). Ahmet Yüksel eser üzerine yük-
sek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (1985, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü). Vekî‘ b. Cer-
râh’a Kitâbü’t-Tefsîr (Ýbnü’n-Nedîm, s.
53; Taþköprizâde, II, 77, 581, 590), Kitâ-
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