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cunu inkâr eden veya araya zaman girdi-
ði için borcunun miktarýný, vadesini unu-
tan borçlularýn borç iliþkisinin ispatýný ko-
laylaþtýran tedbirlerin alýnmasýna, bu ted-
birler arasýnda özellikle borcun titiz biçim-
de kayda geçirilip belgelendirilmesine yö-
nelik genel bir ilke konulmuþtur (el-Baka-
ra 2/282-283). Hadislerde vesika kökünden
türeyen kelimeler “güven, güvenilirlik” an-
lamýnda sýkça geçse de yazýlý belgeyi ifa-
de etmek üzere daha ziyade “kitab” ve “sa-
hîfe” kullanýlmýþtýr (Buhârî, “Ýsti,cân”, 23,
25; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 24; Tirmizî, “Bü-
yû.”, 8; Ýbn Mâce, “Ticârât”, 47). Hz. Pey-
gamber’in yaptýðý siyasî antlaþmalarý ya-
zýya geçirtip kayýt altýna aldýrdýðý, birtakým
idarî ve hukukî tasarruflarý kaydettirip bel-
gelendirdiði kaynaklarda yer alýr (Kettânî,
I, 274-275). Ýdarî ve hukukî muamelelerle
ilgili belge düzenlemenin sahâbe arasýn-
da gittikçe yayýldýðý, bazý sahâbîlerin özel-
likle hukukî ve ticarî akid ve muameleleri
yazmakla meþgul olduðu, Hz. Ömer dö-
neminden itibaren yer yer kadýlarýn bak-
týklarý davalarý tescil eden kâtiplerin istih-
dam edildiði, zamanla bu usulün yaygýn-
laþtýðý ve II. (VIII.) yüzyýldan itibaren bel-
ge yazma iþinin bir meslek haline geldiði
bilinmektedir. Bu arada insanlarýn huku-
kî iþlemleri yazýyla belgelendirmelerinin
mahkeme sürecinin yazýya geçirilmesine
nisbetle oldukça erken dönemde baþla-
dýðýný, yazý malzemesinin azlýðý sebebiyle
bunun önceleri dar bir alanla sýnýrlý kaldý-
ðýný ve giderek belli bir usulün yerleþtiði-
ni belirtmek gerekir (bk. KÂTÝP; NOTER).

Hukukî muamelelere dair belge düzen-
lemeyle ilgili kurallarýn müstakil bir ilim
dalý haline gelmesi genellikle, fýkýh mez-
heplerinin teþekkülünden sonra toplum-
da hukukî güvenliði ve açýklýðý temin için
mezhep eksenli yargýlamaya geçilmesiyle
iliþkilendirilir. Bu süreçte, insanlarýn baþ-
vurduklarý kadýnýn mezhebine göre geçer-
li sayýlmayan bir belge ile maðdur duru-
ma düþmeleri ihtimalini ortadan kaldýr-
mak için farklý mezhebe mensup kadýlar
nezdinde geçerli sayýlabilecek belgelerin
yazýlmasý ihtiyacý doðmuþtur. Bu ihtiyacýn
sonucu olarak hukukî meseleleri, fýkhýn
öngördüðü þart ve niteliklere uygun bir
þekilde yazýya geçirmekte uzman kiþiler
ortaya çýkarken bu iþin giderek profesyo-
nelleþmesi ve kurallarýnýn belirlenmesiyle
birlikte fýkhýn bir alt dalý olarak en meþ-
hur ismiyle þürût / vesâik ilmi teþekkül et-
meye baþlamýþtýr.

Ýslâmî ilimler arasýnda seçkin bir yere
sahip bulunan þürût / vesâik ilminin (Tu-

leytýlî, s. 14; Serahsî, XXX, 167; Venþerîsî,
I, 31) asýl amacý, muamelelerin yazýyla bel-
gelendirilmesi esnasýnda uyulmasý gere-
ken kurallarý öðretmek, bir diðer amacý da
üslûp ve içerik yönünden uygulama birli-
ðini saðlayacak örnek belgeler hazýrlamak-
týr. Þürût / vesâik ilmi hukuken geçerli bir
belgenin nasýl düzenleneceðini inceleyen
bir ilim oluþu itibariyle fürû-i fýkhýn bir alt
dalý olmasýnýn yaný sýra yazýda ve kullaný-
lan lafýzlarda gösterilmesi gereken titiz-
lik sebebiyle mantýk, dil ve edebiyatla da
iliþkilidir. Bu dalda kaleme alýnan eserle-
rin bazýlarýnda sadece deðiþik belge ör-
nekleri fýkýh bablarýna göre tasnif edile-
rek bir araya getirilirken oldukça ayrýntýlý
bazý eserlerde bu ilmin önemi üzerinde
durulmuþ, belge yazýmýnda uyulmasý ge-
reken hususlara dikkat çekilmiþ (Cezîrî,
s. 8-11), belge yazarýnýn hata yapmama-
sý için her konuyla ilgili fýkhî bilgi verilmiþ,
belgeye konu olan fýkhî meselelere dair
farklý görüþler belirtilmiþ, çeþitli belge tür-
lerinde tercih edilmesi gereken terim ve
lafýzlara vurgu yapýlmýþ, kelime seçimin-
de yapýlacak hatalarýn sonuçlarýna deði-
nilmiþ, belgenin satýr sayýsý, sayfa kenar-
larýnda býrakýlacak boþluklar gibi þeklî özel-
likler yanýnda sayýlarýn, tarihlerin, isim ve
lakaplarýn nasýl yazýlacaðý, yer ve hayvan
tasvirlerinin nasýl yapýlacaðý anlatýlmýþ,
muhtemel tahriflere karþý belge yazarý
uyarýlmýþtýr (Ýbn Ferhûn, I, 272 vd.; el-Fe-
tâva’l-Hindiyye, VI, 248-252).

Ýlk dönem þürût eserlerinde muamelele-
re dair yazýlan belgeyi ifade etmek üzere
þart, kitab, sak, uhde, kabâle, zikr, hüc-
cet, vesika gibi kelimelerin kullanýldýðý gö-
rülür. Mâlikî fakihlerinden Ebû Bekir Ýb-
nü’l-Arabî ukud, þürût, vesâik kelimeleri-
nin “hukukî muamelelerle ilgili düzenle-
nen yazýlý belgeler” anlamýnda kullanýldý-
ðýný belirtir (£Âri²atü’l-a¼ve×î, V, 220). Fý-
kýh literatüründe davalýnýn hâkim huzu-
runda yaptýðý ikrar, yemin, yeminden nü-
kûl, inkâr yahut taraf ve þahitlerin dava
hakkýnda sunduklarý bilgi ve belgelerin
kaydedildiði deftere / kâðýda (dava tutana-
ðýna) “mahzar”, hâkimin yargýlama sonu-
cunda davalýnýn ikrarýna veya yeminden
kaçýnmasýna yahut þahitlerin beyanýna da-
yanarak verdiði hükmü içeren belgeye “si-
cil”; bey‘, nikâh, icâre, vekâlet gibi hukukî
muamelelere dair düzenlenen belgeye de
“sak” ismi verilmiþtir. Molla Hüsrev, Ýbn
Nüceym ve Ýbn Âbidîn vesika ve hüccetin
belli bir belge türünün adý olmayýp mah-
zar, sicil ve sak diye adlandýrýlan belgele-
rin tamamýný içine alan umumi birer tabir
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belge düzenleme esaslarýný konu alan
bilim ve bu alanda yazýlan
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Sözlükte “bir iþi saðlama baðlama, sað-
lam delil; ahd, hüccet, senet, belge” an-
lamlarýndaki vesîka (çoðulu vesâik) keli-
mesi fýkýhta biri geniþ, diðeri dar olmak
üzere iki mânada kullanýlýr. Geniþ anlamýy-
la vesika “bir þeyi belgeleyen, güvence al-
týna alan þey” demektir; hukukî bir olayý,
hukukî muameleden doðan bir hakký, re-
hin, kefil, þahit tutma, yazý ile kaydetme
yollarýndan biriyle teminat altýna alma iþ-
lemine de tevsîk denir. Hukukî muame-
lelerden doðan haklarý güvence altýna al-
mayý saðlayan en bilinen usuller rehin, ke-
falet / damân, havale, þahitlik ve kitâbet-
tir. Ýslâm borçlar hukukunda bundan do-
layý rehin, kefalet / damân ve havale “uku-
dü’t-tevsîk / tevsîkat” (teminat akidleri) diye
adlandýrýlýr. Þahitlik borcun inkârý halinde
ispata yararken kitâbet, araya zaman gir-
diði için borcun miktarýnýn ya da vadesi-
nin unutulmasý halinde hatýrlatma ve ha-
kemlik görevini ifa eder. Dar anlamýyla ve-
sika ise hukukî bir olaya, özellikle hukukî
muamelelere dair usulüne uygun biçim-
de düzenlenen yazýlý belgeyi ifade eder ve
mahzar, sak, sicil, senet, i‘lâm gibi belge
türlerini içine alan genel bir ad olarak kul-
lanýlýr. Endülüs ve Maðrib aðýrlýklý Batý Ýs-
lâm dünyasýnda yazýlý belge düzenleme
esaslarýný konu alan bilime ve bu alanda
yazýlan kitaplara “þürût”un yaný sýra “ukud”,
daha çok da vesâik, Doðu Ýslâm dünyasýn-
da ise þürût denilir. Osmanlý literatürün-
de bu ilim dalýnýn yaygýn adý “ilmü’s-sakk /
sakk-ý þer‘î”dir (bk. ÞÜRÛT ve SÝCÝLLÂT).

Kur’ân-ý Kerîm’de vesika kelimesi geç-
memekle birlikte ayný kökten türeyen ve-
sâk, mîsâk, mevsik, vüska kelimeleri “sað-
lam, kesin söz; teminat, bað” gibi anlam-
larla pek çok yerde kullanýlýr (el-Bakara 2/
256; en-Nisâ 4/21; el-Mâide 5/12; Yûsuf 12/
66; el-Fecr 89/26). Öte yandan Kur’an’da
malî haklarýn korunmasý (en-Nisâ 4/5-6,
58), haksýz kazanç elde etmekten kaçýnýl-
masý, borç iliþkisinde dürüst davranýlmasý,
verilen söze uymada hassasiyet gösteril-
mesi (el-Bakara 2/177; el-Mâide 5/1; el-Ýs-
râ 17/34-35) ve darda kalan borçluya müh-
let verilmesi (el-Bakara 2/280) istenmiþ;
yükümlülüðünü yerine getirmeyen, bor-
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en meþhur eserlerin V-VI. (XI-XII.) yüzyýl-
larda kaleme alýndýðý, eser yazýmýna du-
yulan ilginin arkasýnda bu bölgelerde bel-
ge tanziminin devlet kontrolünde, hatta
resmî bir görev oluþunun yattýðý ifade edi-
lir. Endülüslü ve Maðribli âlimlere dair ta-
bakat ve þürût eserlerinde bu ilimle uð-
raþan pek çok âlimden ve eserinden söz
edilmektedir (a.g.e., s. 7). Ancak bunlar-
dan günümüze ulaþan eser sayýsý sýnýrlý-
dýr ve çok azý neþredilmiþtir. Ahmed el-
Gazî el-Hüseynî, Ebü’þ-Þitâ’nýn et-Tedrîb
adlý eserine yazdýðý giriþte Endülüs ve
Maðrib’de vesâik ilminin geliþimi hakkýn-
da bilgi vermekte, konuya iliþkin literatü-
rün önemli bir kýsmýný kronolojik sýrayla
kaydetmektedir. Bu bölgede vesâik ilmi
alanýnda Ýbn Lübâbe, Ýbnü’l-Hindî, Ýbn Ebû
Zemenîn, Ýbn Müzeyn, Muhammed b. Ah-
med el-Bâcî ve Ýbn Fethûn gibi âlimlerin
konuyla ilgili eserlerinin yanýnda þu eser-
ler de zikredilebilir: 1. Ebû Abdullah – Ýb-
nü’l-Muhammed b. Ahmed Ýbnü’l-Attâr
el-Kurtubî, el-Ve¦âßiš ve’s-sicillât (el-
Ve¦âßišu’l-mecmû£a; nþr. P. Chalmeta, F.
Corriente, Madrid 1983). Ebû Abdullah –
Ýbnü’l-Fahhâr (Muhammed b. Ömer) esere
bir reddiye yazmýþtýr (Ýbn Ferhûn, I, 371,
410). Bu iki eser Ýbn Ferhûn’un Teb½ýra-
tü’l-¼ükkâm’ýnýn önemli kaynaklarýndan-
dýr. 2. Ahmed b. Muhammed b. Mugýs es-
Sadefî et-Tuleytýlî, el-Mušni£ fî £ilmi’þ-
þürû¹ (bk. bibl.). 3. Abdullah b. Fütûh el-
Büntî, el-Ve¦âßiš ve’l-mesâßilü’l-mec-
mû£a (M. Âbid el-Fâsî, I, 443-444; III, 254).
4-5. Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah el-Ensâ-
rî el-Matîtî, es-Sicillât ve’l-£uš†d ve’l-
a¼kâm (a.g.e., I, 379); en-Nihâye ve’t-
tamâm fî ma£rifeti’l-ve¦âßiš ve’l-a¼kâm
(a.g.e., III, 227-228, 230). 6. Abdullah b.
Muhammed b. Hârûn el-Kinânî, MuÅta-
½arü’l-Matîtiyye (a.g.e., I, 357-358; III,
225, 258). 7. Ýbrâhim b. Hâc el-Gýrnâtî, el-
Ve¦âßišu’l-muÅta½ara (nþr. Mustafa Nâ-
cî, Rabat 1987). 8. Ali b. Yahyâ el-Cezîrî, el-
Maš½adü’l-ma¼mûd fî telÅî½i’l-£uš†d
(bk. bibl.). 9. Hârûn b. Ahmed b. Ca‘fer (Ât)
en-Nefzî, Bulû³u’l-ümniyye ve münte-
he’l-³åye’l-šasiyye fî þer¼i mâ eþkele
mine’l-ve¦âßišý’l-Büntiyye (Sýddîk Ýbnü’l-
Arabî, s. 286). 10. Ýbn Ât en-Nefzî (Ahmed
b. Hârûn), e¹-ªurer £ale’l-ve¦âßišý’l-mec-
mû£a. Teb½ýratü’l-¼ükkâm’ýn önemli
kaynaklarýndandýr (ayrýca bk. Habeþî, III,
2116). 11. Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muham-
med el-Evsî, el-Menhelü’l-mevrûd fî
þer¼i’l-Maš½adi’l-ma¼mûd. Cezîrî’ye ait
eserin þerhidir. 12. Ebû Ýshak Ýbrâhim b.
Abdurrahman el-Gýrnâtî, el-Ve¦âßiš. 13.

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b.
Abdülmelik el-Fiþtâlî, el-Ve¦âßiš. 14. Ýb-
nü’l-Hatîb, Mü¦le’¹-¹arîša fî ×emmi’l-ve-
½îša (bk. bibl.). Bu risâlede tevsik mesleði-
nin ve müvessiklerin müellif döneminde-
ki durumu çeþitli açýlardan eleþtirilir. 15-
16. Ahmed b. Yahyâ el-Venþerîsî, el-Men-
hecü’l-fâßiš ve’l-menhelü’r-râßiš ve’l-
ma£ne’l-lâßiš bi-edebi’l-müve¦¦iš ve
a¼kâmi’l-ve¦âßiš (bk. bibl.); øunyetü’l-
mußâ½ýr ve’t-tâlî fî þer¼i fýšhi £alâ Ve-
¦âßišý’l-šåŠî el-Fiþtâlî.
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Ýbn Ferhûn’un Tebsýratü’l-Hukkâm Adlý Eseri-
nin Tahlili (yüksek lisans tezi, 1999), MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s. 107, 109, 110, 111; M. Ab-
dülhay el-Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi:
et-Terâtîbu’l-idâriyye (trc. Ahmet Özel), Ýstanbul
2003, I, 265-331, 433-439; Halîl Ýbrâhim el-
Kübeysî, Devrü’l-fušahâß fi’l-¼ayâti’s-siyâsiyye
ve’l-ictimâ£iyye bi’l-Endelüs, Beyrut 1425/
2004, s. 189-193; Abdullah Muhammed el-Ha-
beþî, Câmi£u’þ-þürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/
2004, III, 2116; Hacer Kontbay, Endülüs’te Þu-

olduklarýný vurgulamýþtýr (Dürerü’l-hük-
kâm, II, 412; el-Ba¼rü’r-râßiš, VI, 299; Red-
dü’l-mu¼târ, V, 369). Fakat zamanla bu ke-
limelerin bazýlarýnda anlam geniþlemesi
veya daralmasý olmuþ, bazýlarýnýn kullaný-
mý terkedilmiþ, yerlerine baþka kelimeler
ihdas edilmiþtir. Meselâ Osmanlýlar’ýn son
dönemlerinde hukukî muamelelere dair
düzenlenen yazýlý belge için “sened”, sicilin
taraflara verilen nüshasý için de “i‘lâm”
kullanýlmýþtýr (Ali Haydar Efendi, IV, 717-
720). Kaynaklarda belge düzenleyecek ki-
þinin âdil, güvenilir, akýllý, fýkýh bilgisine ve
mezheplerdeki farklý görüþlere vâkýf, yazý-
sý güzel bir kiþi olmasý gerektiði ifade edil-
miþ (Tuleytýlî, s. 13; Nüveyrî, IX, 1-6; Ýbn
Ferhûn, I, 282-288; Venþerîsî, I, 22-81), bel-
ge düzenleyen kiþiye kâtip, þürûtî, âkid,
sakkâk, vesâiký, müvessik, kâtibü’þ-þürût,
kâtibü’l-vesâik, el-kâtibü’l-adl, el-kâtib bi’l-
adl denilmiþtir. Tabakat kitaplarýnda bu
ilimle uðraþan veya bu alanda eser kale-
me alan kiþiler için daha çok þürûtî, eh-
lü’þ-þürût, sâhibü’l-vesâik gibi unvanlar kul-
lanýldýðý, bu kiþilerin, mahkemede kadý ve-
ya onun kâtibi sýfatýyla görev yaparak bu
konuda bilgi birikimine sahip kiþilerle bu
mesleði resmen veya serbest olarak icra
eden uzman kiþiler olduðu görülür. Ko-
nuyla ilgili eser telif edenler, bu mesleði
icra ettikleri esnada düzenledikleri belge-
lerden önemli bir kýsmýný eserlerinde zik-
retmiþlerdir.

Literatür. Þürût / vesâik ilmine dair
müstakil eserler kaleme alýndýðý gibi bu
ilmin kapsamýna giren konular genel fýkýh
eserlerinin çeþitli bölümlerinde ve “ede-
bü’l-kadî” türü eserlerde incelenmiþtir. Ge-
nel eserlerde Serahsî’nin el-Mebsû¹’un-
daki “þürût”, el-Fetâva’l-Hindiyye’deki
“þürût” ile “mehâdýr ve sicillât” bölümleri-
ne benzer þekilde müstakil baþlýk açýlma-
sý uygulamasýna Þehâbeddin el-Karâfî’nin
e×-¬aÅîre’sindeki “vesâik” bölümü dýþýnda
Mâlikî eserlerinde pek rastlanmaz; mah-
kemede hükümleri tescil ve bu sicilleri
muhafaza etmek kadýnýn görevleri ara-
sýnda sayýldýðýndan vesâik ilmine ait te-
rim ve konulara daha çok kazâ ve þahit-
likle ilgili bölümlerde yer verilir. Hanefîler
ve Þâfiîler gibi Mâlikî âlimleri de bu ilimle
erken dönemlerden itibaren ilgilenmiþler-
dir. Mâlikî mezhebinin hâkim olduðu Batý
Ýslâm dünyasýnda da zengin bir literatür
oluþmuþtur (Tuleytýlî, s. 7-17). Endülüs’-
te bu ilme dair eser yazýmýnýn IV. (X.) yüz-
yýlda yoðunlaþmaya baþladýðý, belge dü-
zenlenmesinde baþvurulan en kapsamlý ve
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bir nevi þeklinde görülmüþtür. Ancak vasi-
yette mâlikin, ölümü sonrasýna izâfe ede-
rek malýný bir þahsa veya hayýr cihetine te-
berru yoluyla temlik etmesi, velinin tayi-
niyle gerçekleþen vesâyette ise velinin bir
þahsý velâyeti altýnda biri üzerinde ölümün-
den sonra malî gözetime yetkili kýlmasý söz
konusudur. Birincisinde teberru, ikincisin-
de yetki ve sorumluluk yükleme ön plan-
da bulunduðundan vasiyetle mal býrakýlan
kimseye mûsâ leh, vasîye ise mûsâ ileyh
denmiþtir. Buna ayrýca, küçüklerin yaný sý-
ra diðer ehliyetsizler ve eksik ehliyetliler
için hâkim tarafýndan vasî tayini konusu
da eklenince vesâyet vasiyetin ana çerçe-
vesinin hayli dýþýna taþmýþ olmaktadýr. Bu
farklýlaþma sebebiyledir ki, klasik litera-
türde baþlayan vasiyet-îsâ ayýrýmý ve vasî
tayinini “îsâ” kelimesiyle karþýlayýp onu ve-
sâyetten belli ölçüde ayýrma çabasý mo-
dern dönem Ýslâm hukuku çalýþmalarýnda
hayli netleþmiþ durumdadýr. Vesâyetle ve-
kâlet kavramlarý arasýnda anlam yakýnlýðý
bulunsa da vekâlet bir kimsenin birini ha-
yatta olduðu süre içinde kendi adýna bir
iþ yapmaya yetkili kýlmasýný, öncelikli anla-
mýyla vesâyet ise ölümünden sonra baþ-
lamak üzere yetki vermesini ifade eder.
Bununla birlikte kaynaklarda vesâyetle il-
gili çeþitli meselelerde vekâlete sýkça atýf
ve kýyaslama yapýlmýþtýr. Hâkimin tayin et-
tiði vasîyi onun vekili gören fakihlere gö-
re bu tür vesâyette vekâlet özelliði daha
da öne çýkmaktadýr. Öte yandan eksik eh-
liyetliler ve tam ehliyetsizlerin malý üze-
rinde tasarrufta bulunma yetkisi verme-
si sebebiyle vesâyet daha üst bir kavram
olan ve “þer‘î yetki” anlamýný taþýyan velâ-
yetin bir nevidir. Bundan dolayý vesâyetin
mal üzerinde velâyet þeklinde adlandýrýl-
dýðý ve bu baþlýk altýnda ele alýndýðý da gö-
rülür. Gayri mümeyyiz küçük ve akýl has-
tasý gibi hukuken geçerli bir tasarrufta
bulunma (edâ / fiil) ehliyeti hiç bulunma-
yanlarla mümeyyiz küçüklerin yahut akýl
zayýflýðý ve sefeh gibi sebeplerle kýsýtlý olan-
larýn himayeleri ve haklarýnýn korunmasý
dinî ve insanî bir ödevdir. Bu sebeple on-
lar adýna ihtiyaç duyulan belli tasarrufla-
rýn yapýlabilmesine (hukukî temsile) ihtiyaç
vardýr. Kural olarak bu kiþilerin haklarýný
birinci derecede yakýný ve velisi olan baba
ve dede gözetir. Bundan dolayý onlara bu
kiþilerin þahýs ve mallarý üzerinde hayli ge-
niþ bir tasarruf yetkisi tanýnmýþtýr. Eðer
baba ve dede mevcut deðilse bu kimsele-
rin mallarý onlarýn belirlediði veya kadý ta-
rafýndan tayin edilen vasî tarafýndan ida-
re edilir. Ayrýntýda farklý görüþler bulunsa
da vesâyetin genel çerçevesi budur.

Kur’an’da ve hadislerde yetimlere iyi
davranýlmasý, yetiþkin oluncaya kadar mal-
larýnýn iyi idare edilmesi ve evlendirilme-
leri dahil her türlü haklarýnýn özenle ko-
runmasý üzerinde sýkça durulmuþtur. Ye-
tim malý yemek büyük günahlardan sa-
yýlmýþ, haksýz yere yetim malý yiyenlerin
þiddetli azap görecekleri belirtilmiþ, yeti-
min velî ve vasîlerine ancak fakir olmalarý
halinde mâruf ölçülerde onun malýndan
faydalanma izni verilmiþtir (bk. YETÝM).
Âyet ve hadislerde yetim örneði üzerin-
den verilen bu yöndeki emir ve teþvikler
ýþýðýnda oluþan Ýslâmî öðretide yetimler
baþta olmak üzere toplumda himayeye
muhtaç her ferdin korunmasý ve temel
haklarýnýn saðlanmasýnda aileye, akraba-
ya, topluma ve devlete ayrý ayrý sorumlu-
luklar yüklenmiþ, fakihlerce kapsamlý bir
velâyet teorisi, hidâne, lakýt, hacr gibi kav-
ramlar geliþtirilerek din farký dahil hiçbir
ayýrým gözetmeden toplumda genel bir
sosyal himaye ve dayanýþma aðýnýn kurul-
masý hedeflenmiþtir. Bu sosyal ödevlerin
topluma düþen bir farz-ý kifâye sayýlma-
sý, devlet baþkanýnýn velisi olmayanlarýn ve-
lisi olduðu yolundaki hadis (Tirmizî, “Ni-
kâh”, 15; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 19; Ýbn Mâ-
ce, “Nikâh”, 15) ve bu çizgide meydana
gelen teamülün yaný sýra velilerinin ölü-
münden sonra ehliyetsiz ve eksik ehliyetli
kimselerin himayesine yönelik vesâyet ku-
rumu da Ýslâm toplumunda gerçekleþme-
si amaçlanan sosyal himaye ve dayanýþ-
ma aðýnýn ayrý ayrý parçalarýný teþkil eder.
Velinin vasî tayini esasen bir nevi vasiyet
olduðundan vesâyete iliþkin fýkhî hüküm-
ler fürû kaynaklarýnda vasiyet ana bölü-
münün içinde ele alýnsa da muhteva fark-
lýlýðýný ayrýca ortaya koyabilmek için çoðu
zaman vasî-evsýyâ, îsâ gibi alt baþlýklar
açýlmýþ, konunun farklý yönlerine de lakýt,
hacr, nikâh, nafaka, hidâne, büyû‘, kazâ
gibi konular iþlenirken, ayrýca ahkâmü’s-
sýgar türü eserlerde çocukla ilgili fýkhî hü-
kümler baðlamýnda meseleci bir metot-
la temas edilmiþtir. Öte yandan fürû-i
fýkhýn on dört asýrlýk zaman dilimindeki
dinamik yapýsý ve her bir mezhep içinde
farklý dönem ve bölgelerdeki ihtiyaçlara
paralel olarak ortaya çýkan yeni birçok fet-
va ve görüþün bulunmasý sebebiyle diðer
konular gibi bu alanda da mezhep görü-
þünü kategorik ifade çoðu zaman yeter-
siz kalmaktadýr. Konunun doktrin çerçe-
vesi ancak bütün bu bilgilerin birleþtiril-
mesiyle netleþmekte olup modern dönem-
de ahvâl-i þahsiyye alanýnda yapýlan Ýslâm
hukuku çalýþmalarý bu mahiyette eserler-
dir.

rût (Belgeleme) Ýlmi (yüksek lisans tezi, 2009),
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Wael b. Hallaq, “Mo-
del Shurût Works and the Dialectic of Doctrin
and Practice”, Islamic Law and Society, II/2, Lei-
den 1995, s. 109-134; a.mlf., “The Qadý’s Dýwan
(Sijill) Before the Ottomans”, BSOAS, LXI/3
(1998), s. 415-436; “Tevþîk”, Mv.F, XIV, 134-139;
“Sicil”, a.e., XXIV, 190-196; “Sak”, a.e., XXVII,
47-48; “Veþîka”, a.e., XLII, 360-363.
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Kelâm ilminde
itikadî konularý temellendirmek,

gerçekliklerini savunmak
ve karþý görüþleri cerhetmet için

gerekli olan bilgiler
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Edâ ehliyeti bulunmayan
veya eksik olanlarý himaye
ve mallarýný idareye iliþkin 

yetki ve sorumluluk anlamýnda
fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “eklemek, bitiþmek; birinden
bir iþi üzerine almasýný istemek” anlamýn-
daki vasy kökünden türeyen vesâyet, fý-
kýhta edâ ehliyeti bulunmayan veya eksik
olanlarla ehliyeti sonradan kýsýtlananlarýn
mallarýný koruma ve iþletme, onlar adýna
mallarýnda tasarrufta bulunma yetki ve
sorumluluðunu yahut veli / hâkim tara-
fýndan bir kimseye bu yetki ve sorumlu-
luðun verilmesini ifade eder. Çoðu yerde
kelimenin iki okunuþundan söz edilerek
vesâyetin isim, visâyetin ise masdar oldu-
ðu belirtilir. Bu yetkiyi veren veliye (baba
ve dede) mûsî, yetki verilen kimseye vasî
yahut mûsâ ileyh, vesâyetin saðladýðý yet-
ki ve yüklediði sorumluluða mûsâ bih, ve-
sâyet altýndaki kimseye de mûsâ aleyh de-
nilir. Mûsâ bih yerine vasiyet dendiði de
olur. Baba ve dede tarafýndan belirlenen
vasî “vasî-i muhtâr”, kadý tarafýndan tayin
edilen de “vasî-i mansûb” adýný alýr. Vesâ-
yetin vasiyet, vekâlet ve velâyet kavram-
larýyla iliþkisi içeriðinin belirlenmesi açýsýn-
dan önemlidir. Vasiyetle ayný kökten tü-
reyen vesâyetin muhtemelen baþlangýcý ve
en yaygýn örneði baba veya dedenin, ölü-
münden sonra geride kalan iþler için va-
siyetle bir vasîyi yetkili kýlmasý olduðu, di-
ðer türler ihtiyaçlarýn ortaya çýkmasýna pa-
ralel olarak doktrine dahil edildiði için ve-
sâyet klasik fýkýh literatüründe vasiyetin


