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met ve sevgisini örnek alarak Allah’ý ve kul-
larýný sevmesidir. Vedûd baþta raûf, velî,
rab, mevlâ, rahmân ve rahîm olmak üze-
re birçok ilâhî isimle anlam yakýnlýðý için-
de bulunur. P. Beneito, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî’nin Keþfü’l-ma£nâ £an sýrri esmâßil-
lâhi’l-¼üsnâ ve el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye
adlý eserlerinden hareketle Allah-insan,
Allah-âlem iliþkisi baðlamýnda Allah’ýn ve-
dûd ismi ve tecellîleriyle ilgili bir makale
kaleme almýþtýr (bk. bibl.).
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Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
(ö. 597/1201)

Hz. Peygamber’in hayatý, mûcizeleri,
þemâili ve faziletlerine dair eseri.

˜ ™

Kitabýn adý yazma nüshalarý ile bazý kay-
naklarda el-Vefâ [el-Vefâß] bi-a¼vâli’l-
Mu½¹afâ, el-Vefâ fî ba£²ý a¼vâli’l-Mu½-
¹afâ, el-Vefâ bi-(fî) fe²âßili’l-Mu½¹afâ
þeklinde kaydedilmektedir (el-Vefâ, neþre-
denin giriþi, I, t). Otuz dört bölümden (eb-
vâb) meydana gelen eserde müellifin mu-
kaddimede kaydettiðine göre 500’ü aþkýn
(530) bab vardýr. Resûl-i Ekrem’in nübüv-
vetten önceki hayatýna ayrýlan birinci bö-
lümde onun Âdem’den itibaren þanýnýn yü-
celtilmesi, Hz. Ýbrâhim’in kendisi için dua
etmesi (el-Bakara 2/129), Tevrat ve Ýncil’-
de adýnýn geçmesinden baþlamak üzere
siyer kitaplarýnda yer alan konular özet-
lenmektedir. Nübüvvetin Mekke dönemi-
ni konu alan ikinci bölümde Hz. Muham-
med’in peygamberliðine delâlet eden hal-

ler, vahyin baþlamasý üzerine önce kendi
yakýnlarýndan baþlayarak insanlarý dine da-
vet etmesi, bu uðurda çeþitli eziyetlere
katlanmasý, müminlerden bir kýsmýnýn Ha-
beþistan’a hicreti, amcasý Ebû Tâlib’in ve
eþi Hatice’nin ölümünden sonraki duru-
mu, Tâif seyahati, Mekke’ye gelen kabile-
lere nübüvvetini açýklamasý, özellikle Evs
ve Hazrec kabileleriyle irtibatý, mi‘rac ha-
disesi, Evs ve Hazrec kabileleriyle Ýkinci
Akabe buluþmasý gibi hususlar ele alýn-
maktadýr. Kitabýn Medine’ye hicrete dair
üçüncü bölümünde Hz. Peygamber’in Sevr
maðarasýndan itibaren Medine yolculuðu,
Medine’de sevgiyle karþýlanmasý, burada
mescidin inþasý ve kýblenin deðiþmesi gibi
hususlar anlatýlmaktadýr.

el-Vefâ’nýn mûcizelere ayrýlan dördün-
cü bölümünde Hz. Mûsâ devrinde büyü-
cülüðün revaç bulduðu, Mûsâ’nýn asâsýy-
la denizi yarmasý, Îsâ döneminde týbbýn
ilerlediði, onun ölüleri dirilttiði ve bazý has-
talarý iyileþtirdiði belirtilmekte, Resûlullah
döneminde ise fesahat ve belâgatýn yay-
gýnlaþtýðý, Resûl-i Ekrem’in mûcizesi ola-
rak Kur’an’ýn indiði kaydedilmekte, ardýn-
dan Kur’an’ýn beþ yönden eriþilmezliði üze-
rinde durulmaktadýr: a) Fesahatý ve belâ-
gatý; b) alýþýlmýþ edebî nesir ve þiir kalýp-
larýna uymayýþý; c) geçmiþ peygamberle-
re ve ümmetlere dair saðlam bilgiler içer-
mesi; d) geleceðe yönelik haberler ver-
mesi; e) çeliþkili ifadeler taþýmamasý (I,
265-272). Dördüncü bölümün on beþinci
babýnda Kur’an’da yer alan geleceðe yö-
nelik otuzu aþkýn gaybî haber zikredilmiþ,
diðer bablar hissî mûcizelere ayrýlmýþtýr.
Kitabýn beþinci bölümünde Resûlullah’ýn
diðer peygamberlere üstünlüðü konusu
ele alýnmýþtýr. Bazý rivayetlerden hareket-
le Hz. Peygamber’in bir kýsým ayrýcalýklarý-
na temas edildikten sonra ümmetinin di-
ðer ümmetlerden üstün olduðu ve mü-
minlerin onu her þeyden daha çok sevme-
sinin gerekliliði belirtilmiþtir.

Kitabýn bundan sonraki kýsmý Mustafa
Abdülvâhid neþrinde eserin II. cildini teþ-
kil etmektedir (s. 387-827). Burada otuz
bir babdan oluþan altýncý bölümde Hz. Pey-
gamber’in fizikî, yedinci bölümde mânevî /
ahlâkî özelliklerine yer verilmekte, sekizin-
ci bölümde kendine has muaþeret kaidele-
ri zikredilmekte, dokuzuncu bölümde onun
zühd anlayýþýna deðinilmektedir. Eserin
bundan sonraki bölümlerinde Resûlullah’ýn
abdesti, namazý, orucu, haccý ve umresi;
onun Allah korkusu, niyazý, hüznü, tefek-
kürü, aðlayýþý, takvâsý, dünyaya gönül bað-
lamamasý, tövbe ve istiðfarý ve çeþitli du-
alarý anlatýlmaktadýr. Ardýndan Resûl-i Ek-

için gönüllerde sevgi yaratacaðý ifade edil-
mektedir (Meryem 19/96). Râgýb el-Ýsfa-
hânî’nin belirttiði gibi bu âyet, “Sen yer-
yüzündeki her þeyi versen yine de mümin-
lerin gönüllerini birleþtiremezsin, fakat Al-
lah onlarýn aralarýný bulup kaynaþtýrmýþtýr”
meâlindeki âyetin (el-Enfâl 8/63) tefsiri
mahiyetindedir. Allah Teâlâ Hz. Peygam-
ber’e de ilâhî teblið karþýlýðýnda yakýnlýk ve
barýþ sevgisinden baþka bir bedel isteme-
diðini ilân etmesini emretmiþtir (eþ-Þûrâ
42/23). Vedûd ismi Tirmizî’ye ve Ýbn Mâ-
ce’ye ait esmâ-i hüsnâ listelerinde bulun-
makta (Tirmizî, “Da.avât”, 82; Ýbn Mâce,
“Du.â,”, 10), ayrýca hadis kaynaklarýnda Re-
sûl-i Ekrem’in teheccüd namazýnda oku-
duðu uzun dualarýn birinde, “Allahým! Sen
rahîmsin, vedûdsün, dilediðini yapansýn”
niyazý yer almaktadýr (Tirmizî, “Da.avât”,
30). Vüd kavramýnýn geçtiði rivayetlerden
biri þöyledir: “Bana karþý ileri derecede sev-
gi besleyen ümmetimden öyleleri vardýr ki
içlerinden biri aile halký ve serveti pahasý-
na da olsa beni görmeyi tercih edecektir”
(Müsned, V, 156, 170; Müslim, “Cennet”,
12).

Âlimler genellikle vedûdün etimolojisi
ve Kur’an’daki kullanýmý çerçevesindeki yo-
rumlarla yetinmiþlerdir. Ýbn Fûrek’in Ebü’l-
Hasan el-Eþ‘arî’ye atfen naklettiðine göre
vedûd, “taati ve ibadeti müminler ve ârif-
lerce sevilen, kullarýný hakký ayakta tut-
malarý için sevip kendilerini muvaffak ký-
lan” anlamýna gelir. Mâtürîdî ise vedûdü
“her þey ve her iyilik O’ndan geldiði için se-
vilmeye lâyýk olan, kendisine tevessül edip
yaklaþaný seven” þeklinde yorumlamýþtýr.
Hattâbî de vedûdü “sevilen, sâlih kullarýný
seven, onlardan razý olup amellerini kabul
eden, onlarý halka sevdiren” diye açýkla-
mýþtýr. Gazzâlî vedûde “bütün yaratýklar
için iyiliði seven, onlara iyilik yapan ve ger-
çekleþtirdikleri iyilikleri öven” mânasýný ver-
dikten sonra vedûd ile rahîm arasýnda
muhteva yakýnlýðý bulunduðunu belirtmiþ-
tir. Gazzâlî kulun Allah’ý sevmesini “ken-
disi için arzu ettiði her þeyi Allah’ýn diðer
yaratýklarý için de istemesi, hatta onlarý
kendisine tercih etmesi” sözleriyle açýkla-
mýþtýr. Bu sevginin doruk noktasý öfke, kin
vb.nin sevgiyi engellememesidir. Nitekim
Hz. Peygamber, Uhud Savaþý’nda diþi kýrýl-
dýðý ve yüzü kan içinde kaldýðý halde müþ-
riklere beddua etmemiþ, Allah’tan onla-
ra doðru yolu göstermesini dilemiþtir (el-
Maš½adü’l-esnâ, s. 132-133). Yine Gazzâlî
vedûd isminin de rahmân, rahîm ve raûf
gibi Allah’ýn irade sýfatý çerçevesine girdi-
ðini kaydetmiþtir (a.g.e., s. 174). Vedûd
isminden kulun nasibi Allah’ýn sonsuz rah-
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yazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 5266; Nuru-
osmaniye Ktp., nr. 735).
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Zeyniyye tarikatýnýn
Þeyh Vefâ diye tanýnan

Muslihuddin Mustafa Efendi’ye
(ö. 896/1491)

nisbet edilen kolu
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Ebü’l-Vefâ el-Baðdâdî’ye
(ö. 501/1107)

nisbet edilen bir tarikat.˜ ™

Ebü’l-Vefâ’nýn hayatýna dair en önem-
li kaynak, Þehâbeddin Ahmed el-Vâsýtî’-
nin Te×kiretü’l-müttaš¢n ve teb½ýratü’l-
muštedîn adlý Arapça menâkýbnâmesi-
dir. Vefâî geleneðine mensubiyeti yanýn-
da ayný zamanda Zeyniyye þeyhi olan Sey-
yid Velâyet’in isteði üzerine özetlenerek
Menâkýb-ý Tâcü’l-ârifîn Seyyid Ebü’l-
Vefâ adýyla Türkçe’ye çevrilen eserde be-
lirtildiðine göre Ebü’l-Vefâ’nýn soyu Ýmam
Zeynelâbidîn’e ulaþýr. Babasý Seyyid Mu-
hammed, Irak’ta Zabala bölgesinde yaþa-
makta iken burada seyyidlerin uðradýðý
bir takibat yüzünden Kûsan bölgesine ka-
çarak Benî Nercis adlý Kürt kabilesine sý-
ðýnmýþ, bir Kürt kýzý ile evlenmiþ, Ebü’l-
Vefâ 417’de (1026) burada doðmuþtur.
Ebü’l-Vefâ, Baðdat’ta baþladýðý tahsilini
Buhara’da sürdürdü. Daha sonra Baðdat’a
dönüp Irak’ta dönemin en büyük þeyhle-
rinden biri olarak tanýnan Ebû Muham-
med Abdullah b. Talha eþ-Þenbekî’ye in-
tisap etti. Þeyhi ona vefa ve sadakatinden
dolayý Ebü’l-Vefâ unvanýný verdi. Ebü’l-Ve-
fâ sülûkünü tamamlayýp icâzet aldýktan
sonra irþad faaliyetine baþladý, dönemin en
önemli þeyhleri arasýnda yer aldý ve top-
lumun her kesiminden müridlerinin sayýsý

bir hayli arttý. Bu müridler arasýnda on ye-
di sultanýn bulunduðuna ve seyyidliðinden
dolayý nüfuzundan çekinen Abbâsî Halifesi
Kaim-Biemrillâh’ýn kendisini sarayýna ça-
ðýrtarak teftiþ ettiðine dair rivayetler abar-
týlý kabul edilse de onun kazandýðý güç ve
itibarý göstermesi bakýmýndan önemlidir
(Ocak, TTK Belleten, LXX/257 [2006], s.
125). “Tâcülârifîn” mahlasýný taþýyan ilk ki-
þi olduðu da rivayet edilen Ebü’l-Vefâ ha-
yatýnýn büyük bölümünü Irak’ta geçirdi ve
20 Rebîülevvel 501’de (8 Kasým 1107) bu-
rada vefat etti.

Vefâiyye, Ebü’l-Vefâ’nýn ölümünün ar-
dýndan Ali b. Heytî, Ali el-Kürdî, Meâd el-
Kürdî, Câkir el-Kürdî, Boða b. Batu, Ab-
durrahman b. Dogancý, Muhammed Türk-
mânî, Þeyh Turhan, Þeyh Tekin, Muham-
med b. Belikýsa, Matar el-Bedrânî, Ah-
med b. Baklî el-Yemenî gibi halifeleri va-
sýtasýyla Irak ve Suriye’de geniþ bir sahaya
yayýldý; ardýndan Anadolu’da faaliyet gös-
termeye baþladý. Ebü’l-Vefâ’nýn halifele-
rinden üçünün “Kürdî” mahlasýyla anýlma-
sý þeyhin Kürt aþiretleri arasýndaki etkin
nüfuzunu ortaya koyar. Türkçe isimler ta-
þýyan diðer halifelerinin mevcudiyetinden
Ebü’l-Vefâ’nýn etkisinin Kürt çevrelerle sý-
nýrlý kalmadýðý anlaþýlmaktadýr. Bununla
birlikte Vefâiyye’nin asýl yayýlma sahasý
olan Irak ve Suriye’deki durumu, buralar-
da etkisini ne zamana kadar sürdürdüðü
konusundaki bilgiler Anadolu’dakine oran-
la daha azdýr. Tarikatýn Anadolu sahasýn-
daki tesirini Elvan Çelebi’nin Menâkýbü’l-
kudsiyye’si, Âþýkpaþazâde’nin Târih’i ve
bazý arþiv belgeleri sayesinde nisbeten da-
ha kolay takip etmek mümkündür. Ancak
bu bilgiler de Ebü’l-Vefâ dönemine ve he-
men sonrasýna ait deðildir ve yaklaþýk yüz-
yýl sonra yaþadýðý tahmin edilen, belki de
Anadolu’daki en önemli temsilcisi Dede
Garkýn ve halifelerinin faaliyetleriyle sýnýr-
lýdýr. Muhtemelen Moðol istilâsý yüzünden
kaçarak Anadolu’ya gelen Dede Garkýn ilk
defa Maraþ-Elbistan civarýna yerleþti. Me-

rem’in ev eþyasý, giysileri, binek hayvanla-
rý, köleleri, hizmetçileri, yüzük, tarak, ayna
vb. eþyasý, yediði, içtiði þeyler, uyku âdâbý,
hastalýklarý ve tedavi oluþu, evlilik hayatý
ve yolculuklarý; savaþ aletleri, gazve ve se-
riyyeleri, çeþitli hükümdarlara gönderdiði
dine davet mektuplarý ve kendisine gelen
elçiler; Vedâ haccý dönüþünde yaptýðý iþ-
ler, hastalanmasý ve vefatýna dair bilgi ve-
rilmektedir. Sonuncu bölüm Resûlullah’ýn
kýyamet günündeki üstün konumu, þefa-
ati, makam-ý mahmûdu vb. hakkýndadýr.

el-Vefâ muhteva açýsýndan çok geniþ
bir alaný kapsar. Ýbn Ýshak (ö. 151/768),
Ýbn Hiþâm ve Ýbn Sa‘d ile baþlayýp geliþen
siyer telifleri Ýbnü’l-Cevzî’ye gelinceye ka-
dar zengin bir literatür oluþturmuþtur. Ýb-
nü’l-Cevzî bunlardan yararlanýp kendine
özgü bir düzen içinde eserini kaleme al-
mýþtýr. Kitabýn nâþiri Mustafa Abdülvâhid’in
belirttiði gibi müellif eserini yazarken ha-
dis rivayetlerinin yaný sýra siyerde Ýbn Ýs-
hak’ýn el-Me³åzî’si ile Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªaba-
šåtü’l-kübrâ’sýndan, þemâilde özellikle Tir-
mizî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebeviyye’sinden,
hasâis ve fezâil konusunda Ebû Nuaym
el-Ýsfahânî’nin Delâßilü’n-nübüvve’sin-
den istifade etmiþtir. Kendisinden önceki
kaynaklardan da nakillerde bulunmuþ, an-
cak sahih olmayanlarýný sahih olanlarýn-
dan ayýrmamýþtýr. Nitekim eserin nâþiri
sýhhati þüpheli bazý nakillere dipnotunda
iþaret etmektedir (meselâ bk. I, 40, 74,
151, 171, 373; II, 409, 543, 736). Müellif ki-
tabýn mukaddimesinde okuyucuya ve din-
leyiciye býkkýnlýk gelmemesi için hadis ri-
vayetlerini terkedeceðini, ayrýca bunlar-
dan sahih olanla olmayanýný birbirine ka-
rýþtýrmayacaðýný söylemesine raðmen ken-
di eseri el-Mev²û£ât’ta eleþtirdiði bazý ha-
disleri el-Vefâ’da zikretmiþtir (I, 35, 374;
II, 574). Çeþitli rivayetlerden meydana ge-
len eserde tahlil ve aklî istidlâllere çok az
yerde rastlanmaktadýr. Halbuki müellifin
Øaydü’l-Åâ¹ýr ve Telbîsü Ýblîs gibi telif-
lerinde eleþtiri yöntemi hâkimdir. Bu se-
beple el-Vefâ’nýn Ýbnü’l-Cevzî’nin ilmî ha-
yatýnýn ilk dönemlerine ait bir eser olmasý
kuvvetle muhtemeldir. Çeþitli kütüphane-
lerde yazma nüshalarý bulunan eser (me-
selâ bk. Süleymaniye Ktp., Yûsuf Aða, nr.
173, Âþir Efendi, nr. 77, Ayasofya, nr. 946;
Brockelmann, I, 916) Mustafa Abdülvâhid
(bk. bibl.) ve Muhammed Zührî en-Nec-
câr (Riyad 1400/1980) tarafýndan neþre-
dilmiþtir.  Seffârînî tarafýndan TaÅbîrü’l-
Vefâ fî sîreti’l-Mu½¹afâ adýyla kýsaltýlan
eseri, Ahmed Neylî el-Evfâ fî terceme-
ti’l-Vefâ adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Sü-
leymaniye Ktp., Pertev Paþa, nr. 488; Be-
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