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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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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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nan kumanya parasý ile orta ve bölüðün
iâþesini saðlar. Bu sebeple “iâþe zâbiti, le-
vazýmcý, tedarikçi” olarak da adlandýrýlýr.
Vekilharç Yeniçeri Ocaðý’nda yeniçeri aða-
sýnýn emrinde büyük zâbitler dýþýnda, ye-
niçeri ortalarýnda çorbacý denilen bölük-
baþýnýn emri altýndaki zâbitler içerisinde
odabaþýdan sonra gelir. Tophâne-i Âmire’-
de de ayný yapý mevcuttur. Vekilharç keli-
mesi ayrýca matbah-ý âmire, külliye, ima-
ret, aþevi, hankah, tekke, türbe, dergâh,
zâviye, hastahane, tâlimhâne, ýslahhâne
gibi kurum ve mekânlarda da kullanýlýr.

Sivil hayatta vekilharç ev, konak, mâli-
kâne gibi ikamet yerlerinin günlük yiye-
cek içecek ve diðer ihtiyaçlarýný karþýla-
mak, gerekli ödemeleri yapmak ve ailele-
rin hayatýný düzenlemekle görevlidir. Vekil-
harcýn iþi diðer ihtiyaçlar olan odun, kö-
mür, giyim kuþam, ev eþyasý gibi malze-
meler ve bunlarýn tamirine varýncaya ka-
dar yüzlerce kalemi içermektedir. Konak-
larda iki türlü kilerin yer aldýðý, ilkinin se-
lâmlýkta bulunduðu ve vekilharç aðaya
emanet edildiði belirtilir. Varlýklý, kalaba-
lýk, misafir aðýrlayan, çok masraflý konak
ve yalýlarda yaþayan ailelerin yanýnda gö-
rev yapan vekilharç alýþveriþ masraflarýný
“masârifât pusulalarý” düzenlemek sure-
tiyle kayýt altýna almaktaydý. Osmanlý aile
hayatýnda mutfak malzemelerini göste-
ren yegâne belgeler olan bu pusulalar haf-
ta, ay veya yýl bitiminde denetlendikten
sonra imha edildiðinden bunlardan günü-
müze ulaþanlarýn sayýsý çok azdýr. Büyük
konaklarda ihtiyaçlar bir vekilharç mârife-
tiyle karþýlandýðý gibi ikamet ettikleri yer-
den baþka bir þehirde evi, konaðý ve mülk-
leri bulunan kiþiler buralarýn idaresi için de
vekilharç tayin etmekteydi. Bazan kendi-
lerine kalan mirasý bir vekilharca teslim
ederek iþlettirenlere de rastlanýrdý. Vekil-
harç mülkleri kiraya verip gelirlerini tah-
sil edebilirdi. Bu açýdan ayný zamanda ya-
nýnda çalýþtýðý ailenin malî hususlarda avu-
katý durumundaydý. Vekilharçlarýn alacak-
larý, bunlarýn tahsili, haksýz yere kira be-
deli talebi gibi konularda arþiv belgeleri
önemli bir yekün teþkil eder. Büyük ko-
naklarda hazinedar aða ile vekilharcýn bir-
likte çalýþtýðý veya küçük konaklarda vekil-
harcýn hazinedarýn görevini de yaptýðý an-
laþýlmaktadýr. Hazinedarla vekilharcýn ayný
görevli olabileceði ileri sürülmüþse de bu-
nun iki görevin bir kiþide toplanmasý þek-
linde anlaþýlmasý daha doðrudur. Vekilhar-
cýn bir yaveri bulunduðu gibi yaver keli-
mesinin vekilharçla eþ anlamlý kullanýldý-
ðý, yine çuhadar kelimesinin “saray ve ko-
naklarda vekilharç” diye tanýmlandýðý gö-

rülür. Ayrýca padiþah, sadrazam, nâzýr, va-
li, paþa, mutasarrýf, kadý, müdür, belediye
reisi, vilâyet muhasebecisi, padiþah kadýn-
larý ve kýzlarýnýn da vekilharcý mevcuttu.
Bunlarýn yanýnda hayýr kurumlarýnda, XIX.
yüzyýlda ortaya çýkan mektepler ve hasta-
hanelerde, bu arada tekkelerde vekilharç
görevlendirilmesi söz konusudur.

Vekilharçlarýn aylýk maaþ (mâhiye) veya
üç aylýk mevâcib aldýðý, görevden ayrýldýk-
larýnda yerlerine vekil býraktýklarý, azledil-
diklerinde ve emekli olduklarýnda kendi-
lerine maaþ baðlandýðý, vefatlarýnda aile-
lerine maaþ tahsis edildiði, haklarýnda su-
istimal tahkikatý yapýlarak görevden ih-
raç edilmeleri gerektiðinde de baþka ge-
çim kaynaklarý bulunmadýðý gerekçesiyle
hizmette býrakýldýklarý, beraatleri halinde
ise yeniden istihdam edildikleri ve cülûs
dolayýsýyla cihetlerinin yenilendiði (BA, Cev-
det-Evkaf, nr. 4537) anlaþýlmaktadýr. Ma-
âdin-i Hümâyun’daki idarî görevliler içeri-
sinde vekîl-i emîn ve kethüdâ yanýnda ve-
kilharç ve tahsildar da vardý. Cezayir’de
beylerbeyine ait paþa divanýnda hazine-
dardan sonra Cezayir Ocaðý dayý vekilhar-
cý (BA, HH, nr. 22547A-B) ve diðer görevli-
ler gelmekteydi.

Ev ve konak gibi þahsî ikamet yerlerin-
den bugüne az sayýda vekilharç masraf
pusulasý ulaþmakla birlikte resmî kurum-
lara ait Osmanlý arþivinde bol miktarda
masraf pusulasý mevcuttur. Sarayla sad-
razamlýk mutfaðý ve dairesindeki masraf-
lara iliþkin düzenlenen defterlerde bir ay-
lýk masraf icmal edildikten sonra hazine-
dara hitaben ödeme emri ve ardýndan ve-
kilharçla masraf kâtibi ya da yalnýzca ve-
kilharç tarafýndan teslim alýndýðýna dair
imzalý ve mühürlü yazý yer alýr. Diðer ku-
rumlarda ise imaret ve evkaf mütevellisi,
vekilharcý, ambar memuru ve imaret þey-
hi gibi kiþilerden oluþan bir ekip masraf,
müfredat ve hesap defterleri tertip et-
mekte; bunlar vezir, vali, paþa gibi kim-
selerin ya da kurumlarýn mutfak ve daire
masraflarýný ve masraf meblaðýnýn alýn-
dýðýný göstermektedir. Vekilharç ve arpa
eminine, ordu defterdarýnýn icmal ettiði
askerî tayinat ve masraf bedelinin teslim
ve tesellümüne dair defterlere de rast-
lanýr (BA, Cevdet-Askerî, nr. 18249). Vekil-
harçlarýn ayrýca mühür ve imzalý ibrâ se-
nedi düzenlediði görülür. Fýskýye yapýmý
gibi dar kapsamlý iþlerde de vekilharç ta-
rafýndan mühürlü ve imzalý hesap pusula-
larý oluþturulur, vekilharç ayrýca kendisi-
ne teslim edilen mühimmat için ilmüha-
ber verirdi (BA, Cevdet-Askerî, nr. 6333).
Ýstanbul’a gelen Kýrým Haný Selim Giray

Kulun vekîl isminden nasibi Allah’ýn ta-
biatla ilgili kanunlarýna, sosyolojik gerçek-
lere ve dinî hakikatlere uygun olan husus-
larda tam bir teslimiyetle O’nu vekîl ka-
bul etmesi, bir sonuç elde edebilmek için
acele etmemesi ve gerçekleþen sonuca rý-
za göstermesidir. Vekîl Cenâb-ý Hakk’ýn
kullara yönelik isimleri içinde yer alýr ve
kullarýn talepleri üzerine faaliyete geçer.
Allah talep edilmeden kimseye vekâlet ver-
mez; peygamberler de birer tebliðci olup
vekâlet görevleri yoktur. Vekîl ismi hasîb,
hafîz, rezzâk, velî gibi isimlerle anlam ya-
kýnlýðý içinde bulunur.
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Osmanlýlar’da çeþitli kurumlarda
idarî-malî iþlerden, 

alýþveriþ ve iâþeden sorumlu kimse.
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Arapça vekîl ve harc kelimelerinden
meydana gelen vekîl-harc sözlükte “bü-
yük dairelerde ve konaklarda sarfiyata ba-
kan kiþi” anlamýnda geçer. Osmanlý kanun-
nâmelerinde yer alan, “Lâzým olaný dahi ol
sarfeder, ona vekil-harç derler ve akçe ku-
tusun ol dutar” ifadesi de bunu açýklar.
Vekilharç saray ve konaklarda, paþa kapý-
larýnda, devlet ve kamu kurumlarýnda ge-
reken iþleri yapmaya, alýnan bir þeyin ve-
ya bir hizmetin bedelini ödemeye memur,
alýþveriþ, satýn alma ve harcama görevlisi
diye gösterilir. Bu açýdan “mal-para kâh-
yasý / kethüdâsý” þeklinde tanýmlanabilir.
Vekilharç “pîþekâr, mübâþir, nâzýr, hansâ-
lâr, büzürgter-i hâne” diye de zikredilir. Os-
manlýlar’da vekilharç Yeniçeri Ocaðý’nda
odabaþýdan küçük, bayraktardan büyük
olan zâbitin unvanýdýr; haftada bir topla-


