el-VEFÂ

rem’in ev eþyasý, giysileri, binek hayvanlarý, köleleri, hizmetçileri, yüzük, tarak, ayna
vb. eþyasý, yediði, içtiði þeyler, uyku âdâbý,
hastalýklarý ve tedavi oluþu, evlilik hayatý
ve yolculuklarý; savaþ aletleri, gazve ve seriyyeleri, çeþitli hükümdarlara gönderdiði
dine davet mektuplarý ve kendisine gelen
elçiler; Vedâ haccý dönüþünde yaptýðý iþler, hastalanmasý ve vefatýna dair bilgi verilmektedir. Sonuncu bölüm Resûlullah’ýn
kýyamet günündeki üstün konumu, þefaati, 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 kadar zengin bir literatür oluþturmuþtur. Ýbnü’l-Cevzî bunlardan yararlanýp kendine
özgü bir düzen içinde eserini kaleme almýþtýr. Kitabýn nâþiri Mustafa Abdülvâhid’in
belirttiði gibi müellif eserini yazarken hadis rivayetlerinin yaný sýra siyerde Ýbn Ýshak’ýn el-Me³åzî’si ile Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ’sýndan, þemâilde özellikle Tirmizî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebeviyye’sinden,
hasâis ve fezâil konusunda Ebû Nuaym
el-Ýsfahânî’nin Delâßilü’n-nübüvve’sinden istifade etmiþtir. Kendisinden önceki
kaynaklardan da nakillerde bulunmuþ, ancak sahih olmayanlarýný sahih olanlarýndan ayýrmamýþtýr. Nitekim eserin nâþiri
sýhhati þüpheli bazý nakillere dipnotunda
iþaret etmektedir (meselâ bk. I, 40, 74,
151, 171, 373; II, 409, 543, 736). Müellif kitabýn mukaddimesinde okuyucuya ve dinleyiciye býkkýnlýk gelmemesi için hadis rivayetlerini terkedeceðini, ayrýca bunlardan sahih olanla olmayanýný birbirine karýþtýrmayacaðýný söylemesine raðmen kendi eseri el-Mev²û£ât’ta eleþtirdiði bazý hadisleri el-Vefâ’da zikretmiþtir (I, 35, 374;
II, 574). Çeþitli rivayetlerden meydana gelen eserde tahlil ve aklî istidlâllere çok az
yerde rastlanmaktadýr. Halbuki müellifin
Øaydü’l-Åâ¹ýr ve Telbîsü Ýblîs gibi teliflerinde eleþtiri yöntemi hâkimdir. Bu sebeple el-Vefâ’nýn Ýbnü’l-Cevzî’nin ilmî hayatýnýn ilk dönemlerine ait bir eser olmasý
kuvvetle muhtemeldir. Çeþitli kütüphanelerde yazma nüshalarý bulunan eser (meselâ 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-Neccâr (Riyad 1400/1980) tarafýndan neþredilmiþtir. Seffârînî tarafýndan TaÅbîrü’lVefâ fî sîreti’l-Mu½¹afâ adýyla kýsaltýlan
eseri, Ahmed Neylî el-Evfâ fî tercemeti’l-Vefâ adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Süleymaniye Ktp., Pertev Paþa, nr. 488; Be600

yazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 5266; Nuruosmaniye Ktp., nr. 735).
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Zeyniyye tarikatýnýn
Þeyh Vefâ diye tanýnan
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Ebü’l-Vefâ el-Baðdâdî’ye
(ö. 501/1107)
nisbet edilen bir tarikat.
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Ebü’l-Vefâ’nýn hayatýna dair en önemli kaynak, Þehâbeddin Ahmed el-Vâsýtî’nin Te×kiretü’l-müttaš¢n ve teb½ýratü’lmuštedîn adlý Arapça menâkýbnâmesidir. Vefâî geleneðine mensubiyeti yanýnda ayný zamanda Zeyniyye þeyhi olan Seyyid Velâyet’in isteði üzerine özetlenerek
Menâkýb-ý Tâcü’l-ârifîn Seyyid Ebü’lVefâ adýyla Türkçe’ye çevrilen eserde belirtildiðine göre Ebü’l-Vefâ’nýn soyu Ýmam
Zeynelâbidîn’e ulaþýr. Babasý Seyyid Muhammed, Irak’ta Zabala bölgesinde yaþamakta iken burada seyyidlerin uðradýðý
bir takibat yüzünden Kûsan bölgesine kaçarak Benî Nercis adlý Kürt kabilesine sýðýnmýþ, bir Kürt kýzý ile evlenmiþ, Ebü’lVefâ 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 þeyhlerinden biri olarak tanýnan Ebû Muhammed Abdullah b. Talha eþ-Þenbekî’ye intisap etti. Þeyhi ona vefa ve sadakatinden
dolayý Ebü’l-Vefâ unvanýný verdi. Ebü’l-Vefâ sülûkünü tamamlayýp icâzet aldýktan
sonra irþad faaliyetine baþladý, dönemin en
önemli þeyhleri arasýnda yer aldý ve toplumun her kesiminden müridlerinin sayýsý

bir hayli arttý. Bu müridler arasýnda on yedi sultanýn bulunduðuna ve seyyidliðinden
dolayý nüfuzundan çekinen Abbâsî Halifesi
Kaim-Biemrillâh’ýn kendisini sarayýna çaðýrtarak teftiþ ettiðine dair rivayetler abartýlý kabul edilse de onun kazandýðý güç ve
itibarý göstermesi bakýmýndan önemlidir
(Ocak, TTK Belleten, LXX/257 [2006], s.
125). “Tâcülârifîn” mahlasýný taþýyan ilk kiþi olduðu da rivayet edilen Ebü’l-Vefâ hayatýnýn büyük bölümünü Irak’ta geçirdi ve
20 Rebîülevvel 501’de (8 Kasým 1107) burada vefat etti.
Vefâiyye, Ebü’l-Vefâ’nýn ölümünün ardýndan Ali b. Heytî, Ali el-Kürdî, Meâd elKürdî, Câkir el-Kürdî, Boða b. Batu, Abdurrahman b. Dogancý, Muhammed Türkmânî, Þeyh Turhan, Þeyh Tekin, Muhammed b. Belikýsa, Matar el-Bedrânî, Ahmed b. Baklî el-Yemenî gibi halifeleri vasýtasýyla Irak ve Suriye’de geniþ bir sahaya
yayýldý; ardýndan Anadolu’da faaliyet göstermeye baþladý. Ebü’l-Vefâ’nýn halifelerinden üçünün “Kürdî” mahlasýyla anýlmasý þeyhin Kürt aþiretleri arasýndaki etkin
nüfuzunu ortaya koyar. Türkçe isimler taþýyan diðer halifelerinin mevcudiyetinden
Ebü’l-Vefâ’nýn etkisinin Kürt çevrelerle sýnýrlý kalmadýðý anlaþýlmaktadýr. Bununla
birlikte Vefâiyye’nin asýl yayýlma sahasý
olan Irak ve Suriye’deki durumu, buralarda etkisini ne zamana kadar sürdürdüðü
konusundaki bilgiler Anadolu’dakine oranla daha azdýr. Tarikatýn Anadolu sahasýndaki tesirini Elvan Çelebi’nin Menâkýbü’lkudsiyye’si, Âþýkpaþazâde’nin Târih’i ve
bazý arþiv belgeleri sayesinde nisbeten daha kolay takip etmek mümkündür. Ancak
bu bilgiler de Ebü’l-Vefâ dönemine ve hemen sonrasýna ait deðildir ve yaklaþýk yüzyýl sonra yaþadýðý tahmin edilen, belki de
Anadolu’daki en önemli temsilcisi Dede
Garkýn ve halifelerinin faaliyetleriyle sýnýrlýdýr. Muhtemelen Moðol istilâsý yüzünden
kaçarak Anadolu’ya gelen Dede Garkýn ilk
defa Maraþ-Elbistan civarýna yerleþti. Me-
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nâkýbü’l-kudsiyye’de her ne kadar Allah’ýn rahmeti onu garkettiði için Garkýn
adýný aldýðý söylenmekteyse de (s. 9-13)
bunun mensubu bulunduðu Türkmen boyunun adýndan geldiði bellidir. Dede Garkýn, Ortaçað Anadolusu’ndaki pek çok benzeri gibi hem aþiret reisi hem de bir dinî
lider hüviyetindedir. Sonraki dönemde yazýlan seyyidlik þecerelerindeki (siyâdetnâme) ifadelerden asýl adýnýn Nûman olduðu kaydedilmektedir (Ocak, Ortaçað Anadolu’sunda, s. 45-47). Vefâiyye’nin Anadolu’nun bilhassa kýrsal kesimlerinde yayýlmasýnda büyük katkýsý bulunan Dede
Garkýn, göçebe Türkmen derviþlerine karþý yakýnlýðýyla bilinen Sultan Alâeddin Keykubad’ýn takdirini kazandý, sultan onu bizzat ziyaret etti ve kendisine on yedi köy
vakfetti (Elvan Çelebi, s. 8-9).
Dede Garkýn, Çelebi Sultan Mehmed
devrine ait 821 (1418) tarihli bir belgede
yer alan silsilenâmede Vefâiyye’nin Garkýniyye kolunun kurucusu diye gösterilmektedir. Bu belgedeki þahsiyetlerin Garkýnî
nisbesini taþýmalarý ve bu durumun Dede
Garkýn ocaðýna mensup dedelerin elindeki siyâdetnâmelerde de tekrarlanmasý böyle bir tarikatýn varlýðýný ortaya koymaktadýr (Ocak, Ortaçað Anadolu’sunda, s. 55).
Dede Garkýn, Anadolu’nun güneydoðusunda büyük bir nüfuz kazandý. Göksun, Hýsnýmansûr, Malatya ve Mardin’de kendisine nisbet edilen zâviyeler mevcuttur. Birkaç yerde ona nisbet edilen kabirler bulunmakla birlikte Mardin Dedeköy’deki
türbenin asýl mezarý olmasý kuvvetle muhtemeldir. Osmanlý döneminde þeyhin adýný
taþýyan çok sayýda zâviyenin varlýðý bu zâviyelerin bazýlarýnýn XV. yüzyýlda halen faal olmasý tarikatýn kýrsal kesimdeki etkisini göstermektedir. Ayrýca günümüzde Dede Garkýn’a baðlý bir Alevî ocaðýnýn bulunduðu bilinmektedir. Vefâiyye, Anadolu’da
daha ziyade Dede Garkýn’ýn halifeleri vasýtasýyla yayýlmýþtýr.
Anadolu Selçuklularý devrinde Vefâiyye’nin etkisi Dede Garkýn’la sýnýrlý kalmamýþtýr. Sivas Suþehri yakýnlarýnda zâviyeleri
olan Þeyh Behlûl b. Hüseyin el-Horasânî
ve Þeyh Hüseyin Râî ile (Çoban Baba) Halîl b. Bedreddin el-Kürdî, Þeyh Merzübân
ve Dede Garkýn’ýn halifesi Baba Ýlyâs-ý Horasânî de bu dönemde tarikatýn Anadolu
sahasýndaki en önemli temsilcileridir. Bunlardan asýl adý Þeyh Mahmûd b. Þeyh Ali
el-Hüseynî el-Baðdâdî olan Þeyh Merzübân,
Selçuklu iktidarý ile yakýn iliþkiler kurdu ve
Sultan III. Gýyâseddin Keyhusrev tarafýndan zâviyesi için 1274 yýlýnda bazý vakýflar

tahsis edildi. Bu þeyhler arasýnda Dede
Garkýn’ýn halifesi Baba Ýlyas’ýn hem yaþadýðý dönemde hem de halifeleri vasýtasýyla Osmanlý döneminde Vefâiyye’nin yayýlmasýnda büyük payý vardýr. Dolayýsýyla onu
Dede Garkýn’dan sonra Anadolu’da en çok
iz býrakan Vefâî þeyhi olarak kabul etmek
mümkündür. Baba Ýlyas’ýn bu kadar tanýnmasýnda, Anadolu’nun kýrsal kesimindeki
müridlerinin çokluðu kadar Anadolu Selçuklu Devleti’ni yýkýlýþa sürükleyen meþhur
Babaîler Ýsyaný’ný çýkaran þahsiyet olmasýnýn da etkisi vardýr. Seyyid Ebü’l-Vefâ ve
Dede Garkýn gibi Baba Ýlyas da bilhassa konar göçer Türkmen ve Kürt aþiretleri arasýnda büyük nüfuz kazanmýþtý. Elvan Çelebi’nin rivayetine göre Dede Garkýn 400
halifesi arasýndan Hacý Mihman, Baðdýn
Hacý, Þeyh Osman ve Aynüddevle’yi genç
halifesi ve ayný zamanda torunu olan Baba Ýlyas’ýn emrine vermiþ, onlarý Anadolu’yu irþad etmekle görevlendirmiþtir (Menâkýbü’l-kudsiyye, s. 17-19). Þeyhin emrini
alan Baba Ýlyas, Amasya yakýnlarýndaki Çat
köyüne gelerek burada bir zâviye kurdu.
Bölgedeki Türkmenler arasýnda kýsa sürede büyük bir taraftar kitlesi edindi; bir süre sonra Anadolu Selçuklu yönetiminden
memnun olmayan zümreleri etrafýnda toplayarak büyük bir isyan hareketine giriþti.
Ýsyaný bastýrmaya gelen Selçuklu ordusu
yenilince Sultan II. Gýyâseddin Keyhusrev
baþþehri terketmek zorunda kaldý; nihayet paralý Frenk askerlerinin desteðiyle isyan bastýrýlabildi ve Baba Ýlyas öldürüldü
(Ocak, Babaîler Ýsyaný, s. 85-139).
Ýsyanýn ardýndan Vefâiyye mensuplarýnýn sýký bir takibata uðradýðý görülmektedir. Vefâî þeyh ve derviþleri bundan kurtulmak için merkezî otoritenin daha zayýf olduðu uç bölgelerine göç ettiler; Anadolu
Selçuklularý’nýn 1243 Kösedað yenilgisinin

Çorum’da Elvan Çelebi Zâviyesi

ardýndan yýkýlma sürecine girmesiyle birlikte baðýmsýzlýklarýný ilân eden Dulkadýroðullarý ve Eretnaoðullarý beyliklerine ait
topraklarda faaliyetlerini sürdürdüler. Vefâî derviþlerinin yerleþtiði bölgelerden biri de Osmanlý Beyliði topraklarýydý. Bu sahada tarikatýn en önemli temsilcisi Osman Bey’in kayýnpederi Þeyh Edebâli’dir.
Muhtemelen kardeþi Ahî Þemseddin’den
dolayý son dönemlere kadar bir Ahî þeyhi
olarak gösterilen Þeyh Edebâli’nin Vefâiyye tarikatýna mensubiyeti Terceme-i Menâkýb-ý Tâcü’l-ârifîn’de açýkça ifade edilmektedir (vr. 3a). Þeyh Edebâli, Osmanlý
Devleti’nin kuruluþ aþamasýnda ilk Osmanlý beylerinin en büyük destekçilerinden oldu, hem Osman Gazi’nin hem de Orhan
Gazi’nin takdirini kazandý. Þeyh Edebâli’nin ilk Osmanlý beyleriyle kurduðu akrabalýk iliþkisi ve beylerin bazý icraatlarý üzerinde söz sahibi kabul edilmesi, kendisi
için Bilecik’te büyük bir zâviye yaptýrýlmasý, Vefâiyye tarikatýnýn Osmanlý Beyliði’nin kuruluþundaki etkisini göstermesi bakýmýndan önemlidir.
Osmanlý Devleti’nin kuruluþ döneminde
Vefâiyye’ye mensubiyeti bilinen bir diðer
derviþ Geyikli Baba’dýr. Emrindeki derviþlerle Bursa’nýn fethine katýldýðý bilinen Geyikli Baba fetihteki katkýsýndan dolayý Orhan Gazi’nin iltifatýný kazandý ve kendisi
için bir zâviye yaptýrýldý (Lâmiî Çelebi, s.
841). Geyikli Baba’nýn þahsýnda Vefâiyye’nin dönemin gazileri arasýnda da raðbet
gördüðü anlaþýlmaktadýr. Osman Gazi’nin
silâh arkadaþlarýndan Turgut Alp, Geyikli Baba’nýn müridlerindendi. Geyikli Baba
ile Orhan Gazi arasýndaki iliþkiyi yansýtan
en önemli hadise sultanýn kendisine iki yük
þarap ve iki yük raký göndermesidir. Geyikli Baba gönderilen raký ve þarabý kabul
etmeyip sultana iade etmiþ, tarikatý sorulunca Baba Ýlyas müridi ve Seyyid Ebü’lVefâ tarikatýndan olduðunu söylemiþ, bunun üzerine Turgut Alp’in aracýlýðýyla takibattan kurtulmuþtur (BA, Ali Emîrî, Mûsâ Çelebi Evraký, nr. 1).
Geyikli Baba’nýn Vefâiyye tarikatýna mensubiyeti ayný çevreden Abdal Kumral, Abdal Mûsâ, Karaca Ahmed, Abdal Murad
ve Postinpûþ Baba gibi abdalân-ý Rûm
zümresinden derviþlerin de benzer bir baðlantýlarýnýn olabileceðini akla getirmektedir. Abdalân-ý Rûm’a mensup zümrelerin
Yýldýrým Bayezid devrinden itibaren önceki dönemlere oranla daha geri plana çekilmeleri tarikatýn etkisinin kýrsal kesimle
sýnýrlý kalmasýna yol açtý. Vefâiyye’nin etkisinin nisbeten azalmasýnda, Osmanlý
yönetiminin merkezî bir yapý göstermeye
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baþlamasýyla birlikte tarikatýn etkin olduðu Türkmen unsurlarýn ikinci plana itilmesinin ve her geçen gün daha fazla güç
kazanan Zeyniyye ve Bayramiyye gibi tarikatlarýn daha çok taraftar bulmaya ve
iktidarýn desteðini almaya baþlamasýnýn
etkisinin bulunduðu tahmin edilebilir. Bununla beraber tarikatýn tesiri kýrsal kesimde ve konar göçer Türkmen gruplarý arasýnda süregelmiþtir. Þehir merkezlerinde
ise belki de tarikatýn kurulduðu döneme
daha yakýn bir anlayýþla, Sünnî bir yapý arzederek bir süreliðine varlýðýný sürdürdüðü görülmektedir. Bu anlayýþýn Osmanlý
topraklarýndaki en önemli temsilcileri meþhur Osmanlý tarihçisi Âþýkpaþazâde ile damadý Seyyid Velâyet’tir. Her iki þeyhin ayný
zamanda birer Zeynî þeyhi olmasý, Vefâiyye’nin en azýndan bu þahýslar tarafýndan
temsil edilen kolunun Sünnîleþtiðini göstermektedir. Âþýkpaþazâde eserinde Seyyid Ebü’l-Vefâ ile baðlantýsýný açýkça belirtir (Târih, s. 1). Hem akrabasý Seyyid Ebü’lVefâ’nýn tarikatýný hem de Zeyniyye’yi þahsýnda birleþtiren Seyyid Velâyet’in Vefâiyye
tarikatý içerisinde ayrý bir yeri vardýr. Âþýkpaþazâde 880 (1475) yýlýnda hacca giderken Mýsýr’da Seyyid Ebü’l-Vefâ soyundan
gelen Seyyid Ebü’l-Vefâ b. Ebû Bekir’den
Vefâiyye icâzetnâmesi almýþ, adý geçen kiþinin elindeki iki ciltlik Arapça Seyyid Ebü’lVefâ menâkýbnâmesini Türkçe’ye tercüme
ettirmiþtir.
Anadolu’nun dinî yapýsýnýn þekillenmesinde birinci derecede öneme sahip Vefâiyye’nin bu tesiri, baþta M. Fuad Köprülü
olmak üzere çok sayýda bilim adamý tarafýndan ileri sürülen Anadolu’daki Ýslâm anlayýþýnýn Orta Asya ve Yeseviyye kökenine
dayandýðý yönündeki görüþlerine eleþtirel
bir yaklaþým getirmeyi zaruri kýlmaktadýr.
Dede Garkýn baþta olmak üzere Baba Ýlyas,
Þeyh Edebâli, Geyikli Baba, Âþýkpaþazâde,
Seyyid Velâyet gibi þahsiyetlerin tarikat silsilelerinin Yeseviyye’ye deðil Irak coðrafyasýnda yetiþmiþ þeyhlere uzanmasý, Anadolu’da yaygýnlaþan Ýslâm anlayýþýnýn köklerinin bir kýsmýnýn Türkistan sahasýndan ziyade Arap coðrafyasýna dayandýðýný göstermektedir.
Vefâiyye silsilesi Þeyh Ebû Muhammed
eþ-Þenbekî, Ebû Bekir b. Hevvâr el-Batâihî
vasýtasýyla Hz. Ali’ye ulaþýr (Harîrîzâde, III,
vr. 221a). Bazý araþtýrmalarda tarikatýn Rifâiyye ile iliþkilendirildiði görülür. Bu baðlantý muhtemelen Þeyh Þenbekî’nin diðer
halifesi Mansûr el-Batâihî ile alâkalýdýr. Zira Mansûr el-Batâihî’nin Seyyid Ahmed erRifâî’nin dayýsý olduðu ve onun yetiþmesinde büyük katkýsýnýn bulunduðu bilinmek602

tedir. Bu durum Vefâiyye-Rifâiyye iliþkisine de açýklýk getirmektedir. Dolayýsýyla Vefâiyye’nin daha geç bir tarihte kurulan Rifâiyye’nin bir kolu gibi gösterilmesinde yahut bazý Vefâî silsilenâmelerinde Ahmed
er-Rifâî’nin adýnýn zikredilmesinde baþlangýçtaki bu yakýnlýðýn etkili olduðu tahmin
edilebilir. Nitekim Harîrîzâde de Vefâiyye, Sühreverdiyye, Rifâiyye ve Ebheriyye’yi Hevvâriyye’nin kollarý kabul etmektedir
(a.g.e., III, vr. 263a).
Tarikatýn en çok tartýþýlan yönü Sünnî
yahut gayri Sünnî bir tarikat olup olmadýðýdýr. Bu konuya dair kaynaklarda yer alan
ifadeler, þeyhlerin hayat tarzlarýna dair verilen bilgiler birbiriyle zaman zaman tezat
teþkil eder. Tarikatýn baþlangýcýndan günümüze kadar uzanan seyri göz önüne alýndýðýnda bu konuyla ilgili kesin bir yargýda bulunmak mümkün görünmemektedir. Ebü’lVefâ’nýn silsilesinde yer alan Þeyh Muhammed eþ-Þenbekî, Ebû Bekir b. Hevvâr
gibi þahsiyetlerin takvâ ehli ve þer‘î kurallara riayet eden kimseler olduklarý vurgulandýðý gibi tarikatýn diðer silsilesi Hz. Ebû
Bekir’e dayandýrýlýr (Terceme-i Menâkýb-ý
Tâcü’l-ârifîn, vr. 17b-18a). Ayrýca Ebü’l-Vefâ’nýn Sünnîliðin önemli merkezlerinden
Baðdat’ta eðitim görmesi, bölgede tanýnmasý, menâkýbnâmede dinî emirlere uyduðuna özellikle vurgu yapýlmasý gibi hususlar tarikatýn baþlangýçta Sünnî bir yapý arzettiði izlenimi vermektedir. Nitekim

Garkýniyye þeceresi (BA, Ali Emîrî, Mehmed Çelebi, nr. 1)

menâkýbnâmede þeyhin mezhebi hakkýnda
ehl-i hadîs, Þâfiî ve Hanbelî olduðuna dair
rivayetlerin bulunduðu, fakat onun dört
mezhepten hangisinin delilleri saðlam ise
ona göre amel ettiði belirtilmektedir (a.g.e.,
vr. 19a). Ancak bu anlayýþýn Dede Garkýn
ile birlikte konar göçer Türkmen zümreleri arasýnda deðiþmeye baþladýðý görülmektedir. Tarikatýn göçebe Türkmen ve
Kürt aþiretlerinde yayýlma imkânýna kavuþmasý, yerleþik Ýslâm hakkýnda saðlýklý
bilgiye sahip bulunmadýklarý kolayca tahmin edilebilecek bu zümrelerin tarikata
gayri Sünnî yahut Ýslâm dýþý bazý motifler
sokmak suretiyle bu deðiþimde önemli pay
sahibi olduklarýný gösterebilir. Bu etki Babaîler Ýsyaný’na katýlan Türkmen þeyhlerinin þahsýnda açýkça görülür. Yine bu tarikata mensup Þeyh Merzübân ve Geyikli
Baba gibi þahsiyetlere sýnama amaçlý da
olsa dönemin hükümdarlarý tarafýndan raký ve þarap gönderilmesi de bu zümreler
içerisindeki gayri Sünnî etkiyi ortaya koyar. Günümüzde bu geleneðe mensup Alevî ocaklarýnýn mevcudiyeti tarikatýn kýrsal
kesimde gayri Sünnî bir nitelik taþýdýðýnýn
bir delilidir.
Vefâiyye kýrsal kesimde böyle bir yapý
arzederken Elvan Çelebi Zâviyesi’nde yetiþen Âþýkpaþazâde ve Seyyid Velâyet, Osmanlý coðrafyasýnda Vefâiyye’yi iktidarýn
da desteðini almýþ Sünnî bir tarikat olan
Zeyniyye içerisinde temsil etmiþlerdir. Do-
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layýsýyla tarikatýn kýrsal kesimde gayri Sünnî, þehirlerde Sünnî bir karakter arzettiði, Sünnîleþmenin Osmanlý topraklarýnda
Âþýkpaþazâde tarafýndan gerçekleþtirildiði söylenebilir. Bu süreci, Baba Ýlyas müridleri gibi vaktiyle devlete karþý gelmiþ bir
sûfî çevresinin Anadolu’da artýk Osmanlý
hâkimiyetinin yerleþtiði XV. yüzyýlda bu
þaibeli geçmiþinin hâtýrasýný silmeye yönelik gayretiyle iliþkilendirmek de mümkündür (Ocak, TTK Belleten, LXX/257 [2006],
s. 142). Garkýnîler, Dede Garkýnlýlar, Babaîler, Geyikliler gibi Türkmen aþiretlerinin
Anadolu’nun çeþitli bölgelerinde mevcudiyeti ve arþiv belgelerinde yer alan kayýtlar Vefâiyye’nin Anadolu’daki nüfuz sahasýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Tarikatýn Suriye ve Irak’taki seyrine dair çalýþma bulunmamaktadýr. Þeyh Vefâ adýyla tanýnan Zeyniyye þeyhi Muslihuddin
Mustafa’nýn (ö. 896/1491) tarikat silsilelerinden birinin Ebü’l-Vefâ’nýn þeyhi Muhammed eþ-Þenbekî ve Ebû Bekir el-Hevvârî’ye ulaþmasý oldukça ilginçtir (Lâmiî
Çelebi, s. 686). Bu baðlantý, Âþýkpaþazâde
ve Seyyid Velâyet gibi Vefâî geleneðine
mensup þeyhlerin Anadolu’da yaygýn diðer tarikatlar varken neden özellikle ayný
kökten gelen Zeyniyye’yi tercih ettiklerini
daha anlamlý hale getirmektedir.
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halbuki Hâlid 106 (724) yýlýnda vefat etmiþtir” diyerek yalanýný ortaya çýkarmýþtýr
(Süyûtî, II, 349). Vefeyât bilgisi ayrýca hadisin senedindeki inkýtâ‘, tedlîs, gizli veya
açýk irsâllerin tesbit edilmesinde önemli
bir yardýmcýdýr.
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Râvilerin ve tanýnmýþ þahsiyetlerin
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Vefât kelimesinin çoðulu olan vefeyât
terim olarak önceleri “hadis âlim ve râvilerinin vefat tarihleri” mânasýnda kullanýlmýþ, daha sonra bu tarihleri bir araya getiren eserlerin adý olmuþtur. Konu hadis
usulü eserlerinde vefeyât baþlýðý altýnda
deðil “tevârîhu’r-ruvât, tevârîhu’r-ruvât
ve’l-vefeyât, vefeyâtü’r-ruvât ve mevâlîdihüm ve mikdâru a‘mârihim, mevâlîdü’rruvât ve vefeyâtühüm, et-tevârîh ve’l-vefeyât” gibi baþlýklar altýnda ele alýnýp râvilerin doðum ve ölüm tarihleri hakkýnda bilgi verilmiþtir. Bu bilgilerin tamamýyla ilgili
bazan “tevârîhu’r-ruvât” baþlýðý da kullanýlmýþtýr; bu durum vefeyât kelimesinin
bunlarýn bir alt baþlýðý olduðunu göstermektedir.
I. (VII.) yüzyýlýn ortalarýnda hadis uydurma faaliyetleri görülmeye baþlandýktan
sonra hadis münekkitleri râvileri güvenilirlik açýsýndan araþtýrmaya koyulmuþ,
bunlarýn doðum ve ölüm tarihleriyle yaþlarýný vb. kimlik bilgilerini tesbit ederek
derlemiþlerdir. Vefeyâtýn tesbiti, görüþmediði kimselerden görüþmüþ gibi rivayette
bulunanlarýn yalanýný ortaya çýkarma ihtiyacýndan doðmuþtur. Süfyân es-Sevrî bazý kiþilerin görüþmedikleri, hatta daha önce vefat etmiþ kimselerden hadis nakletmeye kalkýþmasý üzerine bunlara karþý vefeyât bilgisinin kullanýlmaya baþlandýðýný
söylemiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s. 380). Ele aldýðý konularý titizlikle inceleyen muhaddislerden Ýsmâil b. Ayyâþ’a Hâlid b. Ma‘dân’dan hadis öðrendiðini ileri süren bir adamdan söz edilmiþti. Süfyân es-Sevrî o kiþiye
Hâlid ile ne zaman görüþüp hadis yazdýðýný sormuþ, o da 113 (731) yýlýnda görüþtüklerini söylemiþti. Bunun üzerine Süfyân ona, “Sen onun ölümünden yedi yýl
sonra ondan hadis aldýðýný söylüyorsun,

Vefeyâta dair bilgiler hicrî ilk iki asýrda
(VII-VIII. yüzyýl) bazan rivayetlerle birlikte
yazýlý olarak, bazan da ezberden düzensiz
biçimde nakledilmiþ, III. (IX.) asrýn ilk yýllarýndan itibaren tabakat, ensâb, büldân
ve tarih kitaplarýnda tesbit edilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle Yahyâ b. Maîn’in et-TârîÅ ve’l-£ilel’i, Ali b. Medînî, Ebû Bekir b.
Ebû Þeybe ve Halîfe b. Hayyât’ýn et-TârîÅ
adlý eserleri, Buhârî’nin et-TârîÅu’l-kebîr, et-TârîÅu’l-evsa¹ ve et-TârîÅu’½-½a³¢r’i, Ýbn Ebû Hayseme’nin et-TârîÅu’lkebîr’i ve Ebû Zür‘a ed-Dýmaþký’nin etTârîÅ’i gibi kitaplarda bu bilgilere çokça
yer verilmiþtir. Vefeyât telif türünün daha erken bir tarihte baþlamamasýnýn sebeplerinden biri vefatlara iþaret eden
malzemenin azlýðý olup birkaç asýr geçtikten ve yeterli bilgiler ortaya çýktýktan
sonra müellifler vefeyât eserleri telifine
yönelmiþtir. Hadis ilmiyle baþlayan vefeyât literatürü ileriki asýrlarda geniþlemiþ,
diðer âlimleri, meþhur þahsiyetleri, hükümdarlarý, valileri vb.ni tanýtýp vefat tarihlerini veren eserlere de ad olmuþtur. Bu
eserler önceleri vefat tarihi esas alýnarak
yazýlýrken sonralarý alfabetik bir telif türü
daha çok yaygýnlaþmýþtýr. VII. (XIII.) yüzyýla kadar genellikle vefat edenler anlamýnda kullanýlan ve bu konudaki eserleri ifade eden vefeyât kelimesi, daha sonra “biyografi eserleri” anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Nitekim bu dönemde ele aldýðý ricâli alfabetik sýrayla tanýtan Vefeyâtü’l-a£yân ve
el-Vâfî bi’l-vefeyât gibi eserlerin bu adla
anýldýðý görülmektedir.
IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýna doðru sade
bir muhteva ile yazýlmaya baþlanýp daha
sonra hýzla çoðalan ve muhtevalarý geniþleyen vefeyâta dair eserlerin çoðu birbirinin zeyli ve tekmilesidir. Bu eserlerin baþlýcalarý þöylece sýralanabilir: 1. Ebü’l-Kasým el-Begavî (ö. 317/929), TârîÅu vefâti’þ-þüyûÅ (nþr. Muhammed Üzeyr Þems,
Bombay 1409/1988). Eserde 225-280 (840893) yýllarý arasýnda vefat eden 282 muhaddisin ölüm tarihleri, bazan da ölüm yerleri zikredilmekte ve Begavî’nin onlarla iliþkisi anlatýlmaktadýr. 2. Ýbn Kani‘, el-Vefeyât. Hicretten 346 (957) yýlýna kadar yaþayan âlimler vefat tarihlerine göre sýralanmýþ olup yalnýz vefat tarihlerini içerdiði söylenen eserinin günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemektedir (Þemseddin es603

