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VEKÎL

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.
˜ ™

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-
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nî’de görevliler müdür, muhasebeci, ve-
kilharç ve aþçý þeklinde sýralanmaktaydý.
Vekilharcýn eðitim döneminin baþýna ka-
dar vazifesine dönmemesi durumunda is-
tifa etmiþ sayýlacaðýnýn verilen izin belge-
sinde açýkça belirtilmesi (BA, MF. MKT, nr.
1062/35) onun görevinin önemini ortaya
koymaktadýr.

Vekilharç kelimesinin daha ziyade vakýf
ve imaret sistemi kaynaklý bir tabir oldu-
ðu açýktýr. Vekilharcýn vakýf ve imaret sis-
temi içerisinde spor faaliyetleriyle Ahîlik
teþkilâtýnda önemli bir yeri vardý. Vakýf
tahrirlerinde “cemâat-i hademe-i imâret,
cemâat-i vazîfehorân-ý imâret, cemâat-i
medrese ve zâviye” baþlýklarý altýnda me-
þihat ve kitâbetten sonra vekilharç ile ki-
lârînin cihetleri hakkýnda bilgi verilmek-
tedir. Vekilharç vakfa alýnacak hububat,
eþya ve malzemeden sorumlu idi. Evkaf
Nezâreti’nin kuruluþundan itibaren ima-
retlerde piþirilen yemeklerin erzakýný alýp
daðýtýmýný yürütmek üzere merkezden ta-
yin edilen vekilharcýn bu unvaný Tanzimat’-
la birlikte müdürlüðe çevrilmiþtir. Bu sis-
temde Nevþehir’de yeni inþa edilen cami
vekilharçlýðýnda olduðu gibi doðrudan ta-
leple de vekilharç görevlendirilmekteydi
(BA, Cevdet-Evkaf, nr. 20412). Ýmaret vak-
fiyelerinde þeyh-i imâret, vekilharç, kilârî,
nakib, tabbâh ve nâzýr-ý huddâm gibi gö-
revliler bulunmaktaydý. Okmeydaný görev-
lileri arasýnda menzil þeyhinin yardýmcýsý
sýfatýyla “meydan nakibi” diye de anýlan ve-
kilharç mevcuttu. Manisa Mevlevîhânesi’n-
de þeyh, imam, müezzin, nâzýr, kayyým,
kâtip, mesnevihan yanýnda bir vekilharç
ve aþçý görevlendirilmiþti.

Arþiv kayýtlarýnda vekilharçlar daha çok
aða þeklinde nitelendirilmekle birlikte (BA,
Cevdet-Dâhiliye, nr. 9515) bey ve efendi
olarak da anýldýðý, vekilharç ve vekilharç
muavinliðinin bir unvan olduðu görülür
(BA, MF. MKT, nr. 1045/13). Vekilharçlarýn
birçok kurumda muavin, mülâzým (BA,
Ýrade-Askerî, nr. 8), kâtip, çerað, devâtdâr,
yamak, yaver, ayvaz adýyla yardýmcýlarý var-
dý. Mekteb-i Sultânî’de vekilharç kitâbeti
bulunmaktaydý. Vekilharç görevine vekil-
harç muavinliði, devâtdârlýðý, çeraðlýðý, ya-
maklýðý, muhasebe görevliliði, aþçýbaþýlýk,
ekmekçibaþýlýk ve mâbeyin hademeliðin-
den gelinebilirdi. Birinin yanýnda aðalýk ya-
panlarýn da vekilharç olabileceði kaydedil-
mektedir. Vekilharç muavinliðine rüþdiye
mezunu belediye tahrirat kalemi ketebe-
sinden veya okuma yazma bilen odacýlar-
dan da (BA, MF. MKT, nr. 1045/13) tayin ya-
pýlabilmekteydi. Cidde valiliðine kadar yük-
selmiþ, ayrýca hakkýnda idam fermaný çýk-

mýþ vekilharç unvanlý kiþiler de vardýr (BA,
Cevdet-Maliye, nr. 5754).
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Âzat olmaktan
veya muvâlât sözleþmesinden doðan

hükmî akrabalýk baðý.
˜ ™

Sözlükte “yakýnlýk” anlamýndaki vely kö-
künden türeyen velâ “yardým etmek, yar-
dýmlaþmak; sadakat ve tasarruf” mânala-
rýna gelmektedir. Fýkýh terimi olarak âzat-
lýktan veya muvâlât sözleþmesinden doðan
hükmî akrabalýk baðýný ifade eder; arala-
rýnda velâ baðý bulunan taraflardan her
birine mevlâ denir. Bundan dolayý mevlâ
kelimesi kölesini âzat eden efendi ve âzat
edilen köle için müþtereken kullanýlýr.

ve maiyeti gibi þahýslarýn aðýrlanmasý için
vekilharç tayin edilmiþ, bunun için masraf
defteri düzenlenmiþtir (BA, D. BÞM.d., nr.
3015). Seyahatnâme ve hâtýrat türü eser-
lerde de vekilharçlarla ilgili bilgilere rast-
lanýr. Kiliselerde piskoposun ardýndan ruh-
ban hiyerarþisinin en üstünde vekilharcýn
yer aldýðý, törenlerde piskoposun hemen
saðýnda yürüdüðü, onun vekili ya da baþ-
nâibi gibi telakki edildiði belirtilir.

Osmanlý sarayýnda vekilharç dairesi, Top-
kapý Sarayý’nda ikinci avlunun sað tarafýn-
da Marmara'ya bakan sýnýr boyunca mut-
faklar, aþçýlar koðuþu, cami, hamam ve
yaðhâne kompleksi içinde yer alýr. Kiler-i
âmire kapýsýndan girilince saðda görülen
bu daire günümüzde tamir edilerek mü-
ze atölyeleri haline getirilmiþtir. Sarayýn
Harem Dairesi’nde hazinedar ve kilerciba-
þý görev yaparken harem dýþýnda vekilharç,
aþçýbaþý gibi görevliler bulunmaktaydý. Sa-
ray teþkilâtý dýþýnda Aðakapýsý içerisinde
de bir vekilharç odasý olduðu tesbit edil-
miþtir (Uzunçarþýlý, I, 392).

Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Ka-
nûnî Sultan Süleyman’ýn yaptýrdýðý dârüþ-
þifâlarýn vakfiyelerinde vekilharç ve kilerci
kadrosu mevcuttu. Vakýf Gureba Hastaha-
nesi nizamnâmesine göre hastahane mü-
dürü 1200 kuruþ maaþ alýrken nezâret-i
vekilharç için 400 kuruþ tahsis edilmiþti.
Ayrýca kendisine kurban bayramýnda kur-
banlýk verilirdi. Personel için belirlenen er-
zak ödenekleri hesaplanarak vakýf tarafýn-
dan her ay vekilharca teslim edilirdi. Bazý
hastahanelerde vekilharcýn yanýnda mü-
bâyaa memuru da bulunurdu. Vekilharç-
lar gerek askerî gerekse sivil alanda önem-
li görevler ifa etmekteydi. Humbaracý Oca-
ðý’nýn ýslah ve tanzimiyle ocak her biri 100
kiþiden meydana gelen altý odaya (bölük)
ayrýlmýþ, her odaya bir odabaþý (yüzbaþý),
iki ellibaþý, üç otuzbaþý, on onbaþý yanýn-
da vekilharç da tayin edilmiþti. Asâkir-i
Mansûre’nin kuruluþu aþamasýnda hazýr-
lýk mektebi olarak açýlan Tâlimhâne-i Sýb-
yan’da görevlendirilen sivil ve askerî me-
murlardan tâlimhâne vekilharcý unvanlý
sivil mûtemet memurun yüzbaþýnýn, yüz-
baþý mülâzýmý ve diðer hoca unvanlý kiþi-
lerin âmiri kabul edildiði anlaþýlmaktadýr.
Ýlgili nizamnâmede vekilharcýn görevi “tâ-
yînâtýn ahz u taksîmi ve tâlimhânenin tan-
zîf ve tathîri ve cümlesinin teftîþ-i ahvâl-
leri kendisine muhavvel, ve’l-hâsýl tâlim-
hâneye dair husûsât kendisinden mes’ûl
olunmak” þeklinde tarif edilmektedir. Ni-
zamnâmeye göre vekilharç ve yüzbaþýya
aylýk 100’er kuruþ maaþ baðlanmýþtýr. Si-
vil eðitim kurumlarýndan Mekteb-i Sultâ-
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