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mînî buna Ta£â¾umü’l-mevceyn £alâ (fî
þer¼i) Mereci’l-ba¼reyn adýyla bir þerh
yazmýþtýr (Benî Yescen / Gardâye, Ýstika-
met Ktp., müellif hattý). Ömer Âlü Hakîm,
Cezayir Üniversitesi Külliyyetü’l-ulûmi’l-Ýs-
lâmiyye’de eseri doktora tezi olarak neþ-
re hazýrlamýþ olup çalýþma henüz savun-
ma aþamasýndadýr. 5. Tefsîrü’l-Æurßâni’l-
kerîm. Bugüne ulaþmayan eserin yetmiþ
cüz olduðu söylenir. Berrâdî, eserin Ba-
kara ve Âl-i Ýmrân sûreleriyle ilgili 700 va-
raklýk kýsmýný gördüðünü kaydeder. 6. el-
Æa½îdetü’l-¥icâziyye. Hicaz’a yaptýðý yol-
culuðu anlattýðý 360 beyitlik bir manzu-
medir (nþr. el-Hâc Muhammed Yahyâ, Gar-
dâye 2008). 7. Dîvânü þi£r. Eserden sa-
dece, hocasý Eyyûb b. Ýsmâil için yazdýðý
bir mersiye Dercînî’nin ªabašåtü’l-me-
þâyiÅ bi’l-Ma³rib’inde (II, 462-469) gü-
nümüze ulaþmýþtýr. 8. Risâle fî terâcimi
ricâli’l-Müsned (Benî Yescen / Gardâye,
Âlü Yedder Ktp.). Rebî b. Habîb’in el-Müs-
ned’inde geçen ricâle dairdir. 9. Kitâbü’l-
Esmâß (Benî Yescen / Gardâye, Âlü Yed-
der Ktp.). 10. Resâßil mütenevvi£a. ed-
Delîl ve’l-burhân adlý eserin III. cildinde
mevcuttur. 11. Þer¼u Siyeri Ma¼bûb b.
er-Ra¼îl fî târîÅi’l-Ýbâ²ýyye bi’l-Meþrýš.
Müellifin çaðdaþý Ebû Ammâr et-Tenâ-
vütî, Sîretü Ebî £Ammâr £Abdilkâfî’sin-
de bu eseri zikreder. 12. Fütû¼u’l-Ma³-
rib. Almanya’da bir kütüphanede yazma
nüshasýnýn bulunduðuna dair bazý kayýt-
lar vardýr (Bâcû, Ebû Ya£š†b el-Vârcelânî,
s. 124-125).
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ebî Bekr
es-Sedrâtî el-Vercelânî
(ö. 500/1106 civarý)

Maðribli Ýbâzî tarihçisi,
fýkýh ve kelâm âlimi.˜ ™

Kuzey Afrika’daki Ýbâzîler’in en önemli
merkezlerinden biri olan Vercelân’da (Vâr-
celân / Verclân; Wargla, Ouargla) doðdu. Ýlk
eðitimini bu þehirde ve Ýbâzîler’in yoðun
olarak yaþadýðý civar bölgelerde aldý. Am-
casý Ebû Hamza Ýshak b. Ýbrâhim’den ha-
dis okudu. 460 (1068) yýlýndan itibaren ilim
tahsili amacýyla önce Trablusgarp’a gitti;
ertesi yýl Ebü’r-Rebî‘ Süleyman b. Yahlef
el-Mezâtî’den ders almak için onun yaþa-
dýðý köye yerleþti. Bu bölgedeki hocalarý
arasýnda Ebû Muhammed Mâksan b. Hayr
ve Ebû Abdullah Mâzin b. Abdullah el-Vis-
yânî sayýlmaktadýr. 474’te (1081) Vercelân’a
dönen Ebû Zekeriyyâ Ýbâzî tarihçilerine
göre Vercelân’da vefat etti, Vercelân ve-
ya civarýndaki Sedrâte’de defnedildi. Ver-
celânî, Siyerü’l-eßimme’nin birinci kýsmý-
ný 500 (1106) yýlýnda tamamladýðýna göre
bu tarihten sonra vefat etmiþ olmalýdýr.
Ebû Zekeriyyâ el-Vercelânî ve kardeþi Ebû
Yahyâ Zekeriyyâ el-Vercelânî, Ýbâzîler’in
önemli âlimlerinden kabul edilir. Onuncu
nesil Ýbâzî þeyhleri arasýnda hocasý Ebü’r-
Rebî‘ Süleyman b. Yahlef el-Mezâtî ile bir-
likte “þeyhayn” diye nitelendirilir. Yetiþtir-
diði pek çok talebe arasýnda Yahyâ b. Mu-
hammed en-Nefûsî, Ebü’r-Rebî‘ Süleyman
b. Abdüsselâm el-Visyânî, Ebû Nûh Sâlih
b. Ýbrâhim b. Yûsuf ez-Zemrînî ve Ebû
Amr Osman b. Halîfe es-Sûfî sayýlabilir.

Eserleri. 1. Siyerü’l-eßimme ve aÅbâ-
ruhüm (Kitâbü’s-Sîre ve aÅbârü’l-eßimme,
TârîÅu Ebî Zekeriyyâ). Vercelânî’nin en
meþhur eseri olup bir Ýbâzî müellifi tara-
fýndan kaleme alýnan en eski kaynaklar-
dandýr. Eser, Ýbâzîliðin Kuzey Afrika’daki
yayýlýþý ve Ýbâzîler’in bu bölgede kurdu-
ðu Rüstemîler hakkýnda önemli bilgiler
içermektedir. Vercelânî bu eseriyle Ebü’l-
Abbas ed-Dercînî ve Ebü’l-Abbas eþ-Þem-
mâhî gibi Ýbâzî tarihçilerini etkilemiþtir.
Ebü’r-Rebî‘ Süleyman b. Abdüsselâm el-
Visyânî ve Süleyman el-Bârûnî gibi Ýbâ-
zî tarihçileri de Vercelânî’nin eserinden
yararlanmýþtýr. Siyerü’l-eßimme’de II-V.
(VIII-XI.) yüzyýllar arasýnda Kafsa, Kanta-
ra, Vercelân ve Tâhert’te yaþayan Ýbâzî
âlimlerinin biyografileri ve ilmî faaliyetle-
rine dair bilgiler yer almaktadýr. Çok az sa-
yýda yazma nüshasý bulunan eserin önem-

daha sonra Þer¼u MuÅta½ari’l-£Adl ve’l-
in½âf adýyla þerhetmiþtir (her iki eser Gar-
dâye’de el-Hâc Sâlih La‘lî Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr). el-£Adl ve’l-in½âf Ebü’l-Kasým b.
Ýbrâhim el-Berrâdî tarafýndan el-Ba¼¦ü’½-
½âdýš ve’l-istikþâf £an ¼ašåßiši me£â-
nî Kitâbi’l-£Adl ve’l-in½âf ismiyle tekrar
þerhedilmiþtir. Þemmâhî’nin muhtasarý
üzerine Ömer b. Ramazan Ref£u’t-terâhî
fî MuÅta½ari’þ-ÞemmâÅî adýyla bir þerh,
Yûsuf b. Muhammed el-Masîsî bir hâþi-
ye, Þemmâhî’nin þerhi üzerine de Muham-
med b. Yûsuf Ettafeyyiþ bir þerh, Mu-
hammed b. Ömer b. Ebû Sitte el-Cerbî ve
Muhammed b. Yûsuf el-Mus‘abî birer hâ-
þiye yazmýþtýr. Ebû Mâlik Âmir b. Hamîs
el-Mâlikî el-Umânî, Þemmâhî’nin muhta-
sarýný Mevâridü’l-el¹âf Na¾mu MuÅta-
½ari’l-£Adl ve’l-in½âf adýyla 1250 beyitte
manzum hale getirmiþtir (Maskat 1405/
1985). Mühennî et-Tivâcînî, Þemmâhî’nin
þerhini Tunus’ta Külliyyetü’z-Zeytûne’de
doktora tezi olarak neþre hazýrlamýþ (Ce-
zayir, Karâre Cem‘iyyetü’t-Türâs Ktp.), Mus-
tafa Sâlih Bâcû, Ebû Ya£š†b el-Vârce-
lânî ve fikrühü’l-u½ûlî mušåreneten bi-
Ebî ¥âmid el-øazzâlî adlý yüksek lisans
tezinde el-£Adl ve’l-in½âf ile Gazzâlî’nin
el-Müs¹a½fâ’sýný karþýlaþtýrmýþtýr (Maskat
1995, 2006). el-£Adl ve’l-in½âf’ý Amr Ha-
lîfe en-Nâmî tahkik etmeye baþlamýþsa
da tamamlayamamýþtýr (Cezayir, Gardâ-
ye, Cem‘iyyetü’t-Türâs Ktp.). 2. ed-Delîl
ve’l-burhân li-ehli’l-£uš†l. Kelâma dair
bu eserde felsefe, mantýk, tarih, riyâziy-
yât vb. ilimlerin çeþitli konularýna da yer
verilmiþtir. Vercelânî’nin ilmî birikimini ge-
niþ biçimde yansýtan eserde ayrýca diðer
Ýslâm kelâm akýmlarý ve özellikle bölgede
yaygýn olan Eþ‘arîliðe karþý Ýbâzî düþün-
cesi savunulmaktadýr (I-III, Kahire 1306,
1316, taþbaský). Eser Uman’da da birçok
defa yayýmlanmýþ (nþr. Sâlim b. Hamed el-
Hârisî, I-II, Maskat 1403/1983, 1427/2006),
Sâlih Bûsaîd, Tunus’ta Külliyyetü’z-Zeytû-
ne’de eseri doktora tezi olarak neþre ha-
zýrlamýþtýr. 3. Tertîbu Müsnedi’r-Rebî£
b. ¥abîb. Ýbâzîler’in hadis konusunda te-
mel kaynaðý sayýlan Rebî‘ b. Habîb el-Ferâ-
hîdî’nin el-Müsned’inin (el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼) yeniden düzenlenmiþ þeklidir. Defa-
larca basýlan eser (Kahire 1328; I-VIII, Mas-
kat 1402/1982, Muhammed b. Ömer b. Ebû
Sitte el-Cerbî’nin hâþiyesiyle) birçok araþ-
týrmaya konu teþkil etmiþtir. Muhammed
b. Yûsuf Ettafeyyiþ eseri Tertîbü’t-Ter-
tîb adýyla tekrar düzenlemiþtir (Cezayir
1326). 4. Merecü’l-ba¼reyn. Mantýða
dair olup ed-Delîl ve’l-burhân adlý ese-
rin sonunda mevcuttur. Abdülazîz es-Se-
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bu yetkinin daðýlýmý, vergi mükellefi, ver-
ginin tarh, teblið, tahakkuk ve tahsili açý-
sýndan geçmiþe oranla daha kapsamlý ve
sistemli aþamaya gelinmiþtir. Önceleri bi-
reylerin ortak harcamalara gönüllü ve yar-
dým niteliðinde katýlýmý ile baþlayan ve dev-
let teþkilâtýnýn oluþmasýyla genel nitelik-
te ve zorunlu bir yükümlülüðe dönüþen,
bu sebeple toplumlarýn tarihi kadar eski
bir geçmiþi bulunan verginin Ýslâmî öð-
reti ve uygulamadaki yerinin kavranabil-
mesi için bu konuda geliþtirilen termino-
lojinin, fakihlerin geliþtirdiði teorilerin ve
baþlangýçtan zamanýmýza kadar çok sayý-
da Ýslâm devletindeki uygulamalarýn ele
alýnmasý gerekir. Belli bir döneme ve uy-
gulamaya göre yapýlan deðerlendirmele-
rin kurumsal geliþmeleri bütünüyle yan-
sýtmasý mümkün olmadýðý gibi sadece Ýs-
lâmiyet’in ortaya çýktýðý dönemi incele-
mek de yeterli olmayacaktýr. Vergiyle ilgi-
li terminoloji ve doktrinle uygulama ara-
sýndaki etkileþim ve öncelik-sonralýk iliþ-
kisi, her bir vergi türünün meþruiyet se-
bebi ve þer‘îliði, ibadet niteliði taþýyýp ta-
þýmadýðý hususlarý da yapýlacak deðerlen-
dirmelerde son derece önemlidir.

A) Terimler. Kur’an’da çeþitli vergi tür-
lerini belirten kelimeler (zekât, cizye, fey‘,
haraç) bulunmakla birlikte bir bütün ha-
linde vergiyi ifade eden bir kelime yoktur.
Hadislerde bu terimlerin yanýnda özellik-
le Câhiliye döneminin haksýz uygulamala-
rýný yansýtan “gümrük ve pazar yeri vergi-
si” anlamýnda meks terimi yer alýr (Müs-
ned, IV, 109, 143). Uygulamada ilk fetihler
döneminde vergi vb. yükümlülükleri be-
lirtmek üzere kullanýlan tabir ve terimler
arasýnda bir yeknesaklýk yoktur. Ayný ver-
gi deðiþik bölgelerde farklý isimler alýrken
farklý vergiler bazan ayný adla anýlmakta-
dýr. Ancak rivayetler Araplar’ýn Suriye, Irak
ve Mýsýr’da baþlangýçtan itibaren lafýzdaki
benzerliðe raðmen baþ vergisiyle toprak
vergisini ayýrdýklarýna iþaret etmektedir.
Haraç kelimesi bir taraftan vergiyi veya
devlet gelirlerini ifade etmesi bakýmýndan
genel, diðer taraftan arazilerden alýnan
nakdî veya aynî toprak vergisini ifade et-
mesi açýsýndan özel bir anlama sahiptir.
Harç ve haraç kelimeleri “vergi, pazar res-
mi, baþ vergisi” gibi anlamlar taþýr.

Ýslâm coðrafyasýnýn geniþlemesine ve
uygulamanýn çeþitlenmesine paralel ola-
rak vergi konusunda da zengin bir termi-
noloji ortaya çýkmýþtýr. Klasik kaynaklarda
nasla belirlenenler dýþýndaki vergiler için
meks, darîbe, vazîfe, nâibe (daha çok Ha-
nefî kaynaklarýnda), külef sultâniyye (da-

ha çok Hanbelî kaynaklarýnda, Osmanlýlar’-
da ise tekâlîf), resm (rüsûm), avârýz, bâc
terimlerine rastlanýr. Vergi koymayý belirt-
mek üzere “tavzîf, farz, darb”, vergi topla-
ma için “cibâyet”, vergi vermek için “ih-
râc, i‘tâ, îtâ” gibi terimler kullanýlmýþtýr.
Günümüz Arapça’sýnda vergi daha çok da-
rîbe kelimesiyle ifade edilir ve terimin ge-
nelde naslarýn belirlediði þer‘î-malî yüküm-
lülüklerin yaný sýra mükûs, rüsûm, mukar-
rerât, cevâlî, mevrisü’l-haþriyye, remy gi-
bi örfî nitelikteki vergi türlerini de kapsa-
dýðý kabul edilir. Geniþ anlamýyla “hesap /
kesenek, vergi / resim” anlamýnda meks
dar anlamda ticaret mallarýndan alýnan
duhûliye (iç ve dýþ gümrük) resimlerini ifa-
de eder. Ancak kelimenin anlamý zaman-
la geniþlemiþ, ticaret mallarýndan alýnan
gayri meþrû aðýr vergilerin genel adý ol-
muþtur. Bu vergiler için daha yaygýn biçim-
de “uþûr” tabiri kullanýlmýþtýr. Çeþitli böl-
gelerde bâc, damga (tamga) ve gümrük te-
rimleri de meks ile eþ anlamlýdýr. Darb kö-
künden gelen darîbe geçmiþte de kullanýl-
makla birlikte (meselâ bk. Ýbnü’l-Esîr, V,
349) bugünkü kadar geniþ anlamlý ve yay-
gýn deðildi. Bir tanýma göre darîbe, þer‘an
farz kýlýnanlar dýþýnda devletin kiþiler ve-
ya mallar üzerine yüklediði mükellefiyet-
tir. Ancak ekseriyet bu terimin hem þer‘î
hem gayri þer‘î vergileri kapsadýðý görü-
þündedir. Geçmiþte öþür için “darîbetü’l-
öþr”, haraç için “darîbetü’l-harâc” tabir-
leri kullanýlmýþtýr. Memlükler dönemin-
de “resmü’l-ganem, resmü’l-câmûs, rü-
sûmü’l-vilâyet” terkiplerine rastlandýðý gi-
bi resim Osmanlýlar’da da vergiyi göster-
mek üzere yaygýn biçimde geçer (bk. RE-
SÝM). Arapça’da “faraza” tabiri “vergi tar-
hetmek” mânasýndadýr.

Ýslâm devletlerinde bürokratik kurum-
lar divan kelimesiyle ifade edilmiþ, bu çer-
çevede bazý divanlar vergi toplama iþini
üstlenmiþtir. Ýlk divan Hz. Ömer zamanýn-
da fey gelirlerinin daðýtýmý amacýyla ku-
rulmuþtur. Bunun yaný sýra ilk dönemler-
de malî iþleri yönetmek üzere eyalet mer-
kezlerinde Sâsânîler ve Bizans devrinden
kalan eski teþkilât ve memurlar korun-
muþ, gerek buradaki divanlarýn yazý dili-
nin Arapçalaþtýrýlmasý, gerekse memurla-
rýn artýk çoðunlukla müslümanlardan ta-
yin edilmesine baþlanmasý Emevîler dö-
neminin ortalarýný bulmuþtur. Abbâsîler,
Emevî divan sistemini geliþtirip yaygýnlaþ-
týrmýþlardýr. Bu dönemde haracýn ve bir
kýsým zekât gelirlerinin toplanmasýyla Dî-
vânü’l-harâc, diðer bazý zekât gelirlerinin
toplanmasýyla Dîvânü’s-sadaka ilgileniyor-

li kýsmýný teþkil eden ilk bölümünü, Emile
Masqueray, hatalý ve eksik bir yazmaya
istinaden Fransýzca’ya kötü bir çevirisini
yapmýþtýr (Chronique d’Abou Zakaria, Al-
giers 1878). R. Le Tourneau ve H. Roger
Ýdris eserin daha iyi bir tercümesini yap-
mýþtýr (Revue Africaine, sy. 104 [1960], s.
99-176, 322-390; sy. 105 [1961], s. 117-176,
323-374). Kitap, Ýsmâil el-Arabî (Cezayir
1399/1979, 1984; Beyrut 1402/1982) ve Ab-
durrahman Eyyûb (Tunus 1405/1985) ta-
rafýndan tahkik edilerek yayýmlanmýþtýr.
2. el-Î²â¼ fi’l-a¼kâm. Ýbâzî fýkhýna dair
olan eseri Muhammed Mahmûd Kâmil
tahkik ederek dört cilt halinde neþretmiþ-
tir (Kahire 1404/1984).
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˜ ™

Günümüzde vergi, devletin kamu gi-
derlerini karþýlamak üzere kiþilerden ceb-
ren ve karþýlýksýz olarak topladýðý ekono-
mik deðeri ifade eder. Belli bir kamu hiz-
metine karþýlýk olmadan alýnmasý vergiyi
harç ve resim gibi diðer kamusal malî yü-
kümlülüklerden ayýrýr. Vergi, devletin malî
gücünü meydana getiren temel kaynak
kiþilerin de temel vatandaþlýk görevi oldu-
ðundan modern hukuk, iktisat ve mali-
yenin yaný sýra siyaset ve kamu yönetimi-
nin de ana konularýndan birini teþkil et-
miþ; vergilendirme süreci, vergi yetkisi ve


