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ÞEYH VEFÂ KÜLLÝYESÝ

de vakýflarý teftiþe memur edilen Mevlâ-
nâ Alâeddin’in hazýrladýðý Arapça bir hüc-
cete göre Þeyh Vefâ vakýflarýnýn tasdik-
li bir vakfiyesi bulunmadýðýndan, vakfýn
durumunun belirlenip iþler hale getiril-
mesi için padiþahýn emriyle Mevlânâ Alâ-
eddin vakýf mahalline gidip þahitlerle va-
kýf mütevellisi Mûsâ b. Ahmed ve kâtib
Mehmed b. Îsâ huzurunda vakfýn duru-
munu tesbit ederek Receb 890 (Temmuz
1485) tarihli hücceti hazýrlamýþtýr. Bu bel-
gede zâviye kütüphanesinde mevcut 381
kitabýn Þeyh Vefâ tarafýndan vakfedildiði,
ayrýca çeþitli ilimlere ait kitaplarýn adlarý-
nýn Rumeli kazaskerinin tasdik ettiði bir
defterde yazýlý olduðu bildirilmektedir. Bun-
lar, otuz üç adet mükemmel ciltli Kur’ân-ý
Kerîm, küçük boyda mükemmel ciltlenmiþ
otuz Kur’an cüzü, ciltli ve ciltsiz olmak üze-
re tefsir, kavâid-i Kur’ân ve tecvide dair
elli dokuz, ehâdîs-i nebeviyyeye dair elli,
usûl-i fýkha dair on iki, fürû-ý fýkha dair
otuz beþ, ilm-i meþâyihe dair 100, ilm-i me-
ânî ve ilm-i nahivden dokuzar, ilm-i sarf-
tan üç, týp ve lugat ilimlerinden on dörder,
ilm-i hikmetten yedi, ilm-i kelâmdan beþ,
ilm-i mantýk ve hilâftan üç, ilm-i hey’et-
ten yedi ve Türkçe, Farsça yirmi bir adet
kitaptýr.

Þeyh Vefâ vakfiyesinde ödünç vermey-
le ilgili olarak okuyucular üst tabaka, or-
ta tabaka ve alt tabaka diye üçe ayrýlmýþ,
kitaplarýn üst tabakaya mensup emin ve
mutemet kimselere rehinsiz, diðerlerine
rehin ve saðlam bir kefil karþýlýðýnda ve-
rilmesi þart koþulmuþtur. Vakfiyede ayrý-
ca ödünç kitap verilecek her üç sýnýf oku-
yucunun Ýstanbul halkýndan olmasý gerek-
tiði belirtilmiþtir. 2 Safer 980 (14 Haziran
1572) tarihli bir kayýtta tekkeye yapýlan
baðýþlardan hâfýz-ý kütübe 1 akçe yevmiye
verileceði bildirilmektedir (BA, KK, nr. 67,
s. 110, hk. 1). XVI. yüzyýlýn sonlarýna ait bir
baþka vakýf tahririnden Þeyh Vefâ Zâviye-
si’nde bu kitaplarýn hâlâ mevcut olduðu ve
günlük 1 akçe ücretli bir hâfýz-ý kütübün
bulunduðu anlaþýlmaktadýr (BA, Tapu Def-
teri, vr. 670, s. 450). Evliya Çelebi XVII. yüz-
yýlýn sonlarýna doðru kütüphanenin hizmet
verdiðini, Kâtibzâde Zeynelâbidîn adlý bir
þahsýn kitaplarýný kütüphaneye vakfetti-
ðini belirtmektedir.

Þeyh Vefâ Kütüphanesi’ndeki kitaplarý-
nýn sonraki asýrlarda ne olduðu bilinme-
mektedir. Devr-i Hamîdî kataloglarý ara-
sýnda bu kütüphanenin katalogu bulunma-
dýðý gibi Ýstanbul kütüphaneleri müfettiþ-
lerinden Mahmud Bey’in 1907’de yazdýðý
bir raporda þehirdeki on iki kütüphanenin
kapalý olduðu ve bunlara ait bazý kitapla-

rýn pazarda satýldýðýnýn ihbar edildiði ya-
zýlmakta, bunlar arasýnda Þeyh Vefâ Kü-
tüphanesi de sayýlmaktadýr (BA, MF. KTV.
Dosya 3, nr. 22). Muhtemelen evkaf-ý mül-
hakkadan olduðu için bu koleksiyon tek-
kelerin kapanmasýndan sonra daðýlmýþtýr.
Ancak Abdülkadir Erdoðan, Köprülü Kü-
tüphanesi’nde (nr. 27) Þeyh Vefâ’nýn “mihr
ü vefâ” ibareli vakýf mührünü taþýyan bir
kitabýný tesbit ettiði gibi ayný mührü taþý-
yan diðer bir eser de Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde (Þehid Ali Paþa, nr. 140) bulun-
maktadýr (Kut – Bayraktar, s. 230).
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Ebü’l-Vefâ Muhammed b. Muhammed
b. Ömer er-Rifâî el-Halebî

(ö. 1264/1848)

Suriyeli sûfî ve þair.˜ ™

1179’da (1765-66) Halep’te doðdu ve
orada yaþadý. Ebül-Vefâ, Vefâ / Vefâî la-
kaplarýyla tanýnýr. Bazý yazma eserlerinin
kapaðýnda ismi “seyyid” unvanýyla birlikte
kaydedildiði belirtilmekteyse de (Ziriklî,
VII, 73; el-Æåmûsü’l-Ýslâmî, II, 553), kay-
naklarda seyyidliðine dair bilgi bulunma-
maktadýr. Çocukluðunda Þeyh Ýsmâil Key-
yâlî’nin teþvikiyle ilim tahsiline baþladý. Baþ-
ta babasý olmak üzere Rýzâiyye Medresesi
müderrisi Þeyh Mustafa Gürânî, Þeyh Ha-
san, Þeyh Kasým b. Ali el-Maðribî, Þeyh
Muhammed ed-Dýmaþký gibi âlimlerin öð-
rencisi oldu. Halep Emevî Camii müderri-
si Þeyh Ýsmâil el-Mevâhibî’den gramer, be-
lâgat, akaid, fýkýh ve tefsir okuyarak icâ-
zet aldý. Rifâî-Sayyâdî tarikatý þeyhi olan
babasýyla birlikte 1194 (1780) yýlýnda Ha-
lep’e gelen Rifâî þeyhi Muhammed Türâb

Þeyh Vefâ Külliyesi bir tarikat külliyesi
olduðu halde burada tarikat faaliyetleriy-
le doðrudan alâkalý olmayan çifte hamam,
medrese ve kütüphane gibi unsurlarýn bu-
lunmasý külliyeyi diðer tarikat yapýlarýndan
ayýrmaktadýr. Yapý özellikle tekke-medre-
se iliþkisini göstermesi bakýmýndan önem
taþýmaktadýr.
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ÿAziz Doðanay
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ÞEYH VEFÂ KÜTÜPHANESÝ

Þeyh Vefâ (ö. 896/1491) tarafýndan
Ýstanbul’da kendi adýyla anýlan

semtte kurulan kütüphane.˜ ™

Fâtih Sultan Mehmed devri meþâyihin-
den Þeyh Vefâ diye tanýnan âlim ve þair
Muslihuddin Mustafa için inþa edilen kül-
liyede bir de kütüphane bulunduðu Ýstan-
bul Vakýflarý Tahrir Defteri’ndeki 919
Recebine ait (Eylül 1513) bir vakýf kaydýn-
dan anlaþýlmakta, ancak bu kayda esas
olan vakfiyenin II. Bayezid devrinde düzen-
lenmiþ olmasý kütüphanenin ne zaman ku-
rulduðunu tesbitte güçlük çýkarmaktay-
dý. Bu kayda göre zâviyede ciltli, ciltsiz ki-
taplar bulunmakta ve bu kitaplarýn mu-
hafazasýyla görevli hâfýz-ý kütübe de gün-
lük 1 akçe ücret verilmekteydi. Ýstanbul
Þer‘î Sicilleri’ndeki bir baþka belge bu ko-
nudaki tereddütleri giderdiði gibi kütüp-
hane hakkýndaki bilgileri de zenginleþtir-
mektedir. Nitekim II. Bayezid dönemin-
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sesi ve güzel kýraatiyle Kur’ân-ý Kerîm’i çok
etkili bir þekilde okuduðu için halk arasýn-
da “zînet” vasfýyla anýlan Þeyh Vefâ’nýn ay-
ný zamanda iyi bir þair, hatip ve mûsikiþi-
nas olduðu belirtilmektedir. Bazý manzu-
meleri kendisinin yönettiði zikir halkala-
rýnda, vefatýndan sonra diðer Halep zâvi-
yelerinde zikirler sýrasýnda ve mevlidlerde
okunmuþtur. Çaðdaþlarýndan Seyyid Mus-
tafa ile Muhammed el-Mîrî onun hakkýnda
methiyeler yazmýþtýr. Þeyh Vefâ’dan sonra
yerine oðlu Þeyh Muhammed Bahâeddin
geçmiþ, babasýndan Rifâiyye icâzeti alarak
irþad faaliyetini sürdüren Muhammed Ba-
hâeddin, Halep Hanefî müftülüðü görevin-
de bulunmuþtur.

Eserleri. 1. Risâle fî esmâßi’l-evliyâßi’l-
medfûnîn fî ¥aleb. Halep’te kabri bulu-
nan nebî, þehid, âlim ve velîleri anlatan eser
756 beyit ve altý mensur satýrdan oluþ-
maktadýr. Müellif eserin mukaddimesin-
de, soðuk humma hastalýðýna yakalanýn-
ca Allah katýnda velîlerin þefaatiyle þifa bu-
lacaðý ümidiyle eseri kaleme almaya baþla-
dýðýný, tamamladýktan sonra da iyileþtiðini
söyler. Tûtel (����) el-Yesûî eseri üç nüs-
hasýný karþýlaþtýrarak neþretmiþ (el-Meþ-
riš, XXXVIII [1940], s. 335-413), Abdurrah-
man b. Hüseyin el-Üveysî el-Halebî, NuÅ-
be min a£lâmi ¥alebi’þ-þehbâß min en-
biyâß ve ulemâß ve evliyâß adýyla þerhet-
miþtir (Halep 2003). Eserin Þeyh Muham-
med es-Sâbûnî tarafýndan yapýlan zeylin-
de Þeyh Vefâ’dan baþlamak üzere 1264-
1316 (1848-1899) yýllarý arasýnda Türbe-
tüssâlihîn’e gömülen þahýslar yer almakta-
dýr (M. Râgýb et-Tabbâh, VII, 288). 2. Ta¹-
rîzü’l-bürde ve ta¹rîdü’þ-þidde. Bûsîrî’-
nin Æa½îdetü’l-bürde’sinin tahmîsi olup
bir bölümünü Râgýb et-Tabbâh kaydetmiþ-
tir (a.g.e., VII, 282-284). 3. Esmâßü ehli
Bedr. Eserde bazý sahâbenin biyografisi-
ne de yer verilmiþtir (a.g.e., VII, 289). 4. Dî-
vânü Åu¹ab. Þeyh Vefâ’nýn Halep Emevî
Camii’nde okuduðu hutbeleri ihtiva et-
mektedir (Kustâkî el-Hýmsî, s. 80). 5. el-
Fu½ûlü’l-vefiyye fi’s-sâdeti’½-½ûfiyye.
Tasavvuf ricâlinin anlatýldýðý eser bir mu-
kaddime ile on babdan oluþur (M. Râgýb
et-Tabbâh, VII, 288). 6. Mevlid. Bu man-
zum eser basýlmýþtýr (a.g.e., a.y.). Müelli-
fin ayrýca beþ mensur mevlidi bulunmak-
tadýr (a.g.e., VII, 288-289).

Þiirlerini bir divanda topladýðý belirtilen
Þeyh Vefâ’ya nisbet edilen diðer eserler
þunlardýr: Risâle fi’l-cevâmi£ ve’l-medâ-
ris ve’t-tekâyâ elletî fî ¥aleb, Risâle fî
Åavâ½½i’l-esmâßi’s-Sühreverdiyye,
Risâle fýšhiyye fî erkâni’d-dîni’l-Åam-
se, Mecmû£u fevâßid, el-Æa½îdetü’l-he-

câßiyye, e½-Øavâfi¼u’r-râfiye fi’l-fevâti-
¼i’l-kâfiye, Risâle fî ba¼¦i sücûdi’l-šalb,
Þer¼u’l-Celcelûtiyye ve beyânü Åavâ½-
½ihâ, Risâle fî ¼avâ½½ý dâßireti seyyidî
Ebi’l-¥asen eþ-Þâ×elî, Risâletü isti³å-
¦e, Æa½îde isti³å¦iyye, Risâle fî Åavâ½½ý
¼arfi’l-šåf (a.g.e., a.y.), Risâletü Åa¹bi
nikâ¼, Risâletü ½ýya³i’½-½alavât £ale’n-
nebî (Kustâkî el-Hýmsî, s. 80).
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ÞEYH YAVSÎ
(ö. 920/1514)

Bayramî-Þemsî þeyhi,
Þeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin

babasý.˜ ™

Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý Baðözü
mevkiindeki Ýmâd (Direklibel) köyünde doð-
du. Asýl adý Muhyiddin Muhammed’dir.
Ýmâdî nisbesinden dolayý Diyarbekirli (Âmi-
dî) ve Kürt asýllý olduðuna dair rivayetler
doðru deðildir. Yavsî lakabý kendisine, Bur-
salý Mehmed Tâhir’in bizzat Ýskilip halkýn-
dan duyup naklettiðine göre ilme kene (yav-
sý) gibi yapýþmasýndan dolayý II. Bayezid ta-
rafýndan verilmiþtir (Osmanlý Müellifleri, I,
198). Soyu Mâverâünnehir’den Anadolu’-
ya göç eden bir aileye dayanýr (þeceresi
için bk. Müstakimzâde Süleyman Sâded-
din, Mecelletü’n-ni½âb, s. 443). Dedesi Mu-
hammed Efendi, Semerkant Valisi Uluð
Bey’in doðancýbaþýsý idi. Babasý Mustafa
Efendi, kardeþleri Ali Kuþçu ve Abdünne-
bî ile birlikte hâmileri Uluð Bey’in öldürül-
mesinden (853/1449) sonra Semerkant’ý
terkedip Anadolu’ya gelmiþ, Mustafa Efen-
di Ýskilip’te Zeyniyye tarikatý þeyhliði yap-
mýþ ve burada vefat etmiþtir. Kabri Þeyh
Yavsî Camii bitiþiðindedir (Arýncý, sy. 18
[1940], s. 535).

Þeyh Yavsî ilk eðitimini amcasý Ali Kuþ-
çu (Taþköprizâde, s. 342) ve Alâeddin Ali
Tûsî’den (Mecdî, s. 349) aldý. Kaynaklarda
hangi tarikata mensup olduðu belirtilme-

el-Evkatî’yi ziyaret ettiði sýrada þeyhin dik-
katini çekti ve iltifatýna mazhar oldu. Þeyh
Evkatî’ye intisap ederek beþ yýl hizmetin-
de bulundu, onun Seffâhiye mahallesin-
de açtýðý tekkede zikirlere katýldý. 1199’da
(1785) seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet
alýnca þeyhi tekkenin postniþinliðini ken-
disine býraktý. Þeyh Vefâ’nýn ayrýca baba-
sýndan Rifâiyye ve Þâzeliyye hilâfeti aldýðý
belirtilmektedir. Bazý kitaplarýnda adýnýn
Rifâî ve Þâzelî yanýnda Halvetî ve Nakþi-
bendî nisbeleriyle de kaydedilmesi bu ta-
rikatlara intisap ettiðini göstermektedir.
Onun ayrýca Kadiriyye tarikatýyla irtibatlý
olduðu anlaþýlmaktadýr (Kustâkî el-Hýmsî,
s. 77).

Þeyh Vefâ, Halep’te muhtemelen baba-
sýnýn þeyhi Seyyid Hayrullah es-Sayyâdî’-
den dolayý Mescid-i Hayrullah adýný alan ve
halk arasýnda Rifâiyye Zâviyesi diye meþ-
hur olan tekkede babasýyla birlikte Rifâî
zikrinin yaný sýra Þâzelî zikri de yaptý ve
babasý yaþlanýnca tekkenin þeyhliðini üst-
lendi. Merkez olarak kullandýðý bu tekke-
nin yaný sýra Halep’te ona baðlý dört tek-
ke daha vardý. Bunlardan Muhammed Tü-
râb el-Evkatî’nin tekkesi 1242’de (1826-
27) Halep Valisi Ali Rýzâ Paþa tarafýndan
tamir ettirildi. Þeyhin müridi olan vali bu-
raya iki ev ile Hânülharîr sokaðýnda bir dük-
kâný vakfetti. Ali Rýzâ Paþa, Baðdat valiliði
sýrasýnda 1837 yýlýnda Þeyh Vefâ’yý Bað-
dat’a davet etti. Þeyh Vefâ, oðlu Muham-
med Bahâeddin ile gittiði Baðdat’ta vali
tarafýndan aðýrlandý. Ahmed er-Rifâî ve
Abdülkadir-i Geylânî baþta olmak üzere
meþâyihin kabirlerini ziyaret etti. Onun
Baðdat’a geliþi dolayýsýyla þair Abdülha-
mîd el-Ömerî’nin yazdýðý kasidenin bazý be-
yitlerini ve þeyhin valiyi hizmetlerinden do-
layý öven þiirinin bazý bölümlerini Kustâkî
el-Hýmsî eserinde kaydetmiþtir (a.g.e., s.
76, 78). Tasarrufunda bulunan tekkeler-
den biriyle ilgili problemi halletmek için
Ýstanbul’a giden Þeyh Vefâ tekkenin ken-
di tasarrufu altýnda olduðuna dair bir be-
ratla geri döndü. Onun daha önce de Ýs-
tanbul’a gittiði anlaþýlmaktadýr.

Þeyh Vefâ, Rebîülevvel 1264’te (Þubat
1848) Halep’te vefat etti. Kabri Halep’te
Türbetüssâlihîn’de Makam-ý Ýbrâhim’in do-
ðu tarafýndaki duvarýn yanýndadýr. Ebü’l-
Hüdâ es-Sayyâdî onun 1270 (1854) yýlý ci-
varýnda yetmiþ yaþýna yaklaþtýðý sýrada öl-
düðünü söylüyorsa da (Æýlâdetü’l-cevâhir,
s. 426-427) bu bilgi diðer kaynaklarda yer
almamaktadýr. Saîd el-Kudsî’nin Þeyh Ve-
fâ hakkýnda yazdýðý mersiyesinin yirmi do-
kuz beytini Râgýb et-Tabbâh kaydetmiþ-
tir (Ý £lâmü’n-nübelâß, VII, 289-290). Güzel
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