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hi Zaviyesi (Þeyh Behlül Baba)”, Osm.Ar., sy.
21 (2001), s. 97-105; a.mlf., “Kim Bu Dede Gar-
kýn?”, MÜTAD, sy. 20 (2008), s. 147-162; Mu-
hammed Beþir Aþan, “Fýrat Havzasýnda Tespit
Edilen Vefâî Silsile-nâmesi ve Bazý Düþünceler”,
TTK Bildiriler, XIV (2005), II/2, s. 1517-1524.
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Râvilerin ve tanýnmýþ þahsiyetlerin
vefat tarihleriyle ilgili
eserlerin ortak adý.

˜ ™

Vefât kelimesinin çoðulu olan vefeyât
terim olarak önceleri “hadis âlim ve râvi-
lerinin vefat tarihleri” mânasýnda kullanýl-
mýþ, daha sonra bu tarihleri bir araya ge-
tiren eserlerin adý olmuþtur. Konu hadis
usulü eserlerinde vefeyât baþlýðý altýnda
deðil “tevârîhu’r-ruvât, tevârîhu’r-ruvât
ve’l-vefeyât, vefeyâtü’r-ruvât ve mevâlîdi-
hüm ve mikdâru a‘mârihim, mevâlîdü’r-
ruvât ve vefeyâtühüm, et-tevârîh ve’l-ve-
feyât” gibi baþlýklar altýnda ele alýnýp râvi-
lerin doðum ve ölüm tarihleri hakkýnda bil-
gi verilmiþtir. Bu bilgilerin tamamýyla ilgili
bazan “tevârîhu’r-ruvât” baþlýðý da kulla-
nýlmýþtýr; bu durum vefeyât kelimesinin
bunlarýn bir alt baþlýðý olduðunu göster-
mektedir.

I. (VII.) yüzyýlýn ortalarýnda hadis uydur-
ma faaliyetleri görülmeye baþlandýktan
sonra hadis münekkitleri râvileri güve-
nilirlik açýsýndan araþtýrmaya koyulmuþ,
bunlarýn doðum ve ölüm tarihleriyle yaþ-
larýný vb. kimlik bilgilerini tesbit ederek
derlemiþlerdir. Vefeyâtýn tesbiti, görüþme-
diði kimselerden görüþmüþ gibi rivayette
bulunanlarýn yalanýný ortaya çýkarma ihti-
yacýndan doðmuþtur. Süfyân es-Sevrî ba-
zý kiþilerin görüþmedikleri, hatta daha ön-
ce vefat etmiþ kimselerden hadis naklet-
meye kalkýþmasý üzerine bunlara karþý ve-
feyât bilgisinin kullanýlmaya baþlandýðýný
söylemiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s. 380). Ele aldý-
ðý konularý titizlikle inceleyen muhaddis-
lerden Ýsmâil b. Ayyâþ’a Hâlid b. Ma‘dân’-
dan hadis öðrendiðini ileri süren bir adam-
dan söz edilmiþti. Süfyân es-Sevrî o kiþiye
Hâlid ile ne zaman görüþüp hadis yazdýðý-
ný sormuþ, o da 113 (731) yýlýnda görüþ-
tüklerini söylemiþti. Bunun üzerine Süf-
yân ona, “Sen onun ölümünden yedi yýl
sonra ondan hadis aldýðýný söylüyorsun,

halbuki Hâlid 106 (724) yýlýnda vefat et-
miþtir” diyerek yalanýný ortaya çýkarmýþtýr
(Süyûtî, II, 349). Vefeyât bilgisi ayrýca ha-
disin senedindeki inkýtâ‘, tedlîs, gizli veya
açýk irsâllerin tesbit edilmesinde önemli
bir yardýmcýdýr.

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 yýl-
larýndan itibaren tabakat, ensâb, büldân
ve tarih kitaplarýnda tesbit edilmeye baþ-
lanmýþtýr. Özellikle Yahyâ b. Maîn’in et-Tâ-
rîÅ 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-ke-
bîr, et-TârîÅu’l-evsa¹ ve et-TârîÅu’½-½a-
³¢r’i, Ýbn Ebû Hayseme’nin et-TârîÅu’l-
kebîr’i ve Ebû Zür‘a ed-Dýmaþký’nin et-
TârîÅ’i gibi kitaplarda bu bilgilere çokça
yer verilmiþtir. Vefeyât telif türünün da-
ha erken bir tarihte baþlamamasýnýn se-
beplerinden biri vefatlara iþaret eden
malzemenin azlýðý olup birkaç asýr geç-
tikten ve yeterli bilgiler ortaya çýktýktan
sonra müellifler vefeyât eserleri telifine
yönelmiþtir. Hadis ilmiyle baþlayan vefe-
yât literatürü ileriki asýrlarda geniþlemiþ,
diðer âlimleri, meþhur þahsiyetleri, hü-
kümdarlarý, valileri vb.ni tanýtýp vefat ta-
rihlerini veren eserlere de ad olmuþtur. Bu
eserler önceleri vefat tarihi esas alýnarak
yazýlýrken sonralarý alfabetik bir telif türü
daha çok yaygýnlaþmýþtýr. VII. (XIII.) yüzyý-
la kadar genellikle vefat edenler anlamýn-
da kullanýlan ve bu konudaki eserleri ifa-
de eden vefeyât kelimesi, daha sonra “bi-
yografi eserleri” anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Nitekim bu dönemde ele aldýðý ricâli alfa-
betik 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 geniþ-
leyen vefeyâta dair eserlerin çoðu birbiri-
nin zeyli ve tekmilesidir. Bu eserlerin baþ-
lýcalarý þöylece sýralanabilir: 1. Ebü’l-Ka-
sým el-Begavî (ö. 317/929), TârîÅu vefâ-
ti’þ-þüyûÅ (nþr. Muhammed Üzeyr Þems,
Bombay 1409/1988). Eserde 225-280 (840-
893) yýllarý arasýnda vefat eden 282 mu-
haddisin ölüm tarihleri, bazan da ölüm yer-
leri zikredilmekte ve Begavî’nin onlarla iliþ-
kisi anlatýlmaktadýr. 2. Ýbn Kani‘, el-Vefe-
yât. Hicretten 346 (957) yýlýna kadar ya-
þayan âlimler vefat tarihlerine göre sýra-
lanmýþ olup yalnýz vefat tarihlerini içerdi-
ði söylenen eserinin günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmemektedir (Þemseddin es-

layýsýyla tarikatýn kýrsal kesimde gayri Sün-
nî, þehirlerde Sünnî bir karakter arzetti-
ði, Sünnîleþmenin Osmanlý topraklarýnda
Âþýkpaþazâde tarafýndan gerçekleþtirildi-
ði söylenebilir. Bu süreci, Baba Ýlyas mü-
ridleri gibi vaktiyle devlete karþý gelmiþ bir
sûfî çevresinin Anadolu’da artýk Osmanlý
hâkimiyetinin yerleþtiði XV. yüzyýlda bu
þaibeli geçmiþinin hâtýrasýný silmeye yöne-
lik gayretiyle iliþkilendirmek de mümkün-
dür (Ocak, TTK Belleten, LXX/257 [2006],
s. 142). Garkýnîler, Dede Garkýnlýlar, Baba-
îler, Geyikliler gibi Türkmen aþiretlerinin
Anadolu’nun çeþitli bölgelerinde mevcu-
diyeti ve arþiv belgelerinde yer alan kayýt-
lar Vefâiyye’nin Anadolu’daki nüfuz saha-
sýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ta-
rikatýn Suriye ve Irak’taki seyrine dair ça-
lýþma bulunmamaktadýr. Þeyh Vefâ adýy-
la tanýnan Zeyniyye þeyhi Muslihuddin
Mustafa’nýn (ö. 896/1491) tarikat silsile-
lerinden birinin Ebü’l-Vefâ’nýn þeyhi Mu-
hammed eþ-Þenbekî ve Ebû Bekir el-Hev-
vârî’ye ulaþmasý oldukça ilginçtir (Lâmiî
Çelebi, s. 686). Bu baðlantý, Âþýkpaþazâde
ve Seyyid Velâyet gibi Vefâî geleneðine
mensup þeyhlerin Anadolu’da yaygýn di-
ðer tarikatlar varken neden özellikle ayný
kökten gelen Zeyniyye’yi tercih ettiklerini
daha anlamlý hale getirmektedir.
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bir mu‘cemü’þ-þüyûh olup burada müel-
lifin hocalarýndan ve akranlarýndan bir kýs-
mýnýn vefeyâtý konu edilmektedir. Baþka
kaynaklarda yer almayan önemli bilgiler de
içeren eserde 490-564 (1096-1168) yýllarý
arasýnda vefat etmiþ 208 âlimden söz edil-
miþtir (nþr. Ahmed Nâcî el-Kaysî – Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf, Mecelletü Külliyeti’l-âdâb,
sy. 9 [Nisan 1966], s. 39-116). 8. Radýyyüd-
din es-Sâganî, Derrü’s-se¼âbe fî beyâni
mevâ²ý£i vefeyâti’½-½a¼âbe (nþr. Sâmî
Mekkî el-Ânî, Baðdat 1969; nþr. Târýk et-
Tantâvî, Kahire 1992). 9. Ýbn Hallikân, Ve-
feyâtü’l-a£yân ve enbâßü ebnâßi’z-za-
mân. Ýslâm’ýn baþlangýcýndan kaleme alýn-
dýðý yýla kadar (680/1281) herhangi bir alan-
da meþhur olmuþ kadýn ve erkek 800’den
fazla kiþinin biyografisini içermektedir. Al-
fabetik olarak sýralanan esere birkaçý dý-
þýnda sahâbe, tâbiîn ve halifeler dahil edil-
memiþtir. Kiþiler kýsaca tanýtýlmýþ, doðum
ve ölüm tarihlerine iþaret edilmeye özen
gösterilmiþtir (eserin çeþitli neþirleri ve
muhtelif dillere yapýlan tercümeleri için
bk. ÝBN HALLÝKÂN). Kütübî, Vefeyâtü’l-
a£yân üzerine Fevâtü’l-Vefeyât ve’×-×eyl
£aleyhâ adýyla bir eser kaleme almýþ (nþr.
Ýhsan Abbas, I-V, Beyrut 1973-1974), daha
sonra buna bir zeyil yazmýþ ve 753 (1352)
yýlýna kadar yaþayan 600 âlimi alfabetik
sýralayýp hayatlarýna ve ölümlerine dair
bilgi vermiþtir. 10. Zehebî, TârîÅu’l-Ýs-
lâm ve vefeyâtü’l-meþâhîr ve’l-a£lâm.
Eserde hicretten 700 (1300) yýlýna kadar
olan zaman dilimi yetmiþ tabakaya ayrýl-
mýþ, 40.000’e yakýn kiþiden söz edilmiþ,
bunlarýn vefatlarý yýl veya tabaka olarak
gösterilmiþtir. Eserin telifinde üç farklý
yöntem uygulanmýþtýr. a) Hicretten itiba-
ren 40 (660) yýlýna kadar geçen zaman
dört tabakaya ayrýlmýþ, olaylar ve vefeyât
yýllara göre verilmiþtir. b) 41 (661) yýlýn-
dan 300 (912) yýlýna kadar geçen zaman-
da yaþayanlar onar yýllýk tabakalar halinde
ele alýnmýþ, her tabakada vefeyât kendi
içinde alfabetik sýralanmýþtýr. c) 301 (913)
yýlýndan 700 (1300) yýlýna kadar tabaka uy-
gulamasý devam etmiþ, ancak vefeyât her
yýlýn kendi içinde alfabetik olarak zikredil-
miþtir (TârîÅu’l-Ýslâm’ýn neþirleri için bk.
ZEHEBÎ). Müellif bu eserinden yaptýðý seç-
melerle el-Ýþâre ilâ vefeyâti’l-a£yân el-
müntešå min TârîÅi’l-Ýslâm’ý oluþtur-
muþ (nþr. Ýbrâhim Sâlih, Beyrut 1411/
1991), daha sonra bunu el-Ý£lâm bi-ve-
feyâti’l-a£lâm adýyla ihtisar etmiþtir (nþr.
Abdürabbinnebî Muhammed, Riyad 1987;
nþr. Mustafa b. Ali Ývaz – Rebî‘ Ebû Bekir
Abdülbâký, I-II, Beyrut 1413; nþr. Riyad Ab-
dülhamîd Murad – Abdülcebbâr Zekkâr,

Beyrut 1413/1993). Ancak el-Ý£lâm’da ve-
feyât 740 (1340) yýlýna kadar getirilmiþ-
tir. 11. Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât. Hic-
retten müellifin yaþadýðý VIII. (XIV.) yüzyý-
la kadar muhaddis, fakih, müellif, halife
ve vezirlerle bir alanda tanýnan kiþilerden
yaklaþýk 14.000’inin biyografisini içermek-
tedir. Alfabetik kaleme alýnan eseri son
olarak Ahmed el-Arnaût ve Türkî Musta-
fa yayýmlamýþtýr (I-XXIX, Beyrut 1420/2000;
eserin ilk neþri, zeyli ve muhtasarý için bk.
DÝA, XXXV, 448). 12. Ýbn Râfi‘ es-Sellâmî,
el-Vefeyât. Eser Birzâlî’nin el-Muštefâ
li-TârîÅi Ebî Þâme adlý zeylinin zeylidir.
Vefeyât yanýnda baþka bilgilere de yer ve-
rilen eser, 737-774 (1336-1372) yýllarý ara-
sýnda vefat eden muhaddis, müfessir, kur-
râ, fakih ve diðer ilim ehliyle farklý sýnýfla-
ra mensup 953 kiþinin vefat tarihini ve
biyografisini içermektedir (nþr. Sâlih Meh-
dî Abbas – Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Bey-
rut 1402/1982). 13. Ýbn Kunfüz, el-Vefe-
yât. Eserde Hz. Peygamber’in vefatýndan
itibaren Ýbn Kunfüz’ün ölümünden üç yýl
öncesine kadar (807/1404) yaþamýþ sahâ-
be, muhaddis, fakih ve diðer ulemâdan
511 þahsiyetin vefat tarihine iþaret edil-
miþtir. Verdiði biyografilerin kýsa olmasýna
raðmen eser ilim çevrelerinde çok tutul-
muþtur. Ýlk defa Hindistan’da yayýmlanmýþ
(Kalküta 1911), daha sonra eseri Henri Pé-
rès neþretmiþ (Kahire 1939), ayrýca Âdil
Nüveyhiz’in tahkikiyle de basýlmýþtýr (Bey-
rut 1971).

Umumi tarihlerde vefeyâta yer verme
geleneði VI. (XII.) yüzyýlda Ebü’l-Ferec Ýb-
nü’l-Cevzî tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Müel-
lif el-Munta¾am fî târîÅi’l-mülûk ve’l-
ümem adlý eserinde (nþr. Muhammed Ab-
dülkadir Atâ – Mustafa Abdülkadir Atâ, I-
XVIII, Beyrut 1412/1992) tarihle vefeyâtý
birleþtirmiþ, her yýlýn olaylarýný zikrettik-
ten sonra o yýlda vefat eden âlimlere, râ-
vilere ve diðer tanýnmýþ þahsiyetlere iþa-
ret etmiþtir. Onun bu metodunu birçok
kiþi ve özellikle Ýbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-
târîÅ’inde, Ýbn Kesîr el-Bidâye ve’n-nihâ-
ye’sinde, Zehebî el-£Ýber fî Åaberi men
³aber’inde devam ettirmiþtir. VII. (XIII.)
yüzyýldan itibaren pek çok müellif bir asýr-
da vefat eden âlimlerle ilgili, daha çok al-
fabetik esasa göre eserler kaleme almýþ-
týr. Bu türün ilk örneði, Ebû Þâme el-Mak-
disî’nin yazdýðý, e×-¬eyl £ale’r-Rav²ateyn
diye de bilinen Terâcimü ricâli’l-šarney-
ni’s-sâdis ve’s-sâbi£ adlý eseridir (nþr. Mu-
hammed Zâhid Kevserî, Beyrut 1974). Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ed-Dürerü (el-Vefe-
yâtü)’l-kâmine fî a£yâni’l-mißeti’¦-¦âmi-

Sehâvî, el-Ý£lân bi’t-tevbîÅ, s. 195). 3. Ýbn
Zebr er-Rabaî, TârîÅu mevlidi’l-£ulemâß
ve vefeyâtihim. Yine hicretten itibaren
338 (949) yýlýna kadar yaþamýþ 2000’den
fazla hadis âlimi ve râvisi doðum-ölüm ta-
rihlerine göre kaydedilmiþtir (nþr. Abdul-
lah b. Ahmed b. Süleyman el-Hamed, I-II,
Riyad 1410; nþr. Muhammed el-Mýsrî, Kü-
veyt 1410/1990). Eser için daha sonra pek
çok zeyil ve tekmile kaleme alýnmýþtýr. Bun-
larýn ilki, müellifin talebesi Abdülazîz b. Ah-
med el-Kettânî’nin 338-462 (949-1070) yýl-
larýný içine alan ¬eylü TârîÅi mevlidi’l-
£ulemâß ve vefeyâtihim adlý eseridir (nþr.
Abdullah b. Ahmed b. Süleyman el-Ha-
med, Riyad 1409). Kettânî’nin zeyline ta-
lebesi Ebû Muhammed Ýbnü’l-Ekfânî Hi-
betullah b. Ahmed, Câmi£u’l-vefeyât
(¬eylü ¬eyli TârîÅi mevlidi’l-£ulemâß ve ve-
feyâtihim) adýný verdiði bir zeyil yazmýþ
(nþr. Muhammed el-Mýsrî, Küveyt 1410/
1990, Rabaî’nin Mevlidü’l-£ulemâß ve ve-
feyâtihim’i ile birlikte), burada 463-485
(1071-1092) yýllarý arasýnda vefat eden
âlimler zikredilmiþtir. Câmi£u’l-vefeyât
için Ýbnü’l-Mufaddal Vefeyâtü’n-našale
adýyla bir zeyil kaleme almýþ, vefeyâtý 581
(1185) tarihine kadar getirmiþtir. Onun ta-
lebesi Münzirî’nin et-Tekmile li-Vefeyâ-
ti’n-našale’si 581-642 (1185-1244) yýlla-
rýný kapsar (nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-V,
Beyrut 1408/1988). Münzirî’nin talebesi Ýz-
zeddin Ahmed b. Muhammed el-Hüseynî
hocasýnýn eseri için Øýlatü’t-Tekmile li-
Vefeyâti’n-našale adýyla bir zeyil yazmýþ
(nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, I-II, Beyrut 1428/
2007), burada 641 ile (1243) 675 (1276) yýl-
larý arasýnda vefat eden 1242 âlimi kay-
detmiþtir. Daha sonra bu zeyil yazma ge-
leneði devam etmiþtir. 4. Karrâb, TârîÅu
vefeyâti’l-£ulemâß. Hz. Peygamber dö-
neminden müellifin vefat tarihi olan 429
(1038) yýlýna kadar yaþamýþ âlimlerin ölüm
tarihlerinin tesbit edildiði eser muhteme-
len onun TârîÅu’s-sinîn (sünen) olarak da
bilinen çalýþmasýdýr. 5. Ebü’l-Kasým Ýbn
Mende, el-Vefeyât. 470’te (1078) vefat
eden müellif, eserinde Hz. Peygamber dö-
neminden kendi zamanýna kadar yaþamýþ
âlimlerin ve râvilerin vefat tarihlerini yaz-
mýþtýr. Zehebî’nin vefeyât konusunda da-
ha kapsamlýsýný görmediðini söylediði ese-
rin (Kettânî, s. 211) günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmemektedir. 6. Habbâl, el-Ve-
feyât. Eserde 375-456 (985-1064) yýllarý
arasýnda vefat eden âlimler ele alýnmýþtýr
(nþr. Selâhaddin el-Müneccid, Mecelletü
Ma£hedi’l-maÅ¹û¹ât, II/2 [1376/1956], s. 286-
338). 7. Ebû Mes‘ûd Abdürrahîm b. Ebü’l-
Vefâ Ali el-Hâcî, el-Vefeyât. Eser aslýnda
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Ýbn Hallikân’ýn
(ö. 681/1282)

meþhur kiþilerin
biyografisine dair eseri
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Harf, rakam, kelime, esmâ-i hüsnâ,
âyet ve sûrelerin belli bir düzene göre

kareler içine yazýlarak
bunda bâtýnî mânalar arayan

bir týlsým türü.
˜ ™

Sözlükte “uyum; uygun, münasip” an-
lamýndaki vefk, harflerin tek olarak veya
terkip halinde özelliklerini (havas) konu
edinen hurûf ilminin bir koludur ve harf
ile rakamlarýn birtakým sihrî anlamlar ta-
þýdýðý düþüncesine dayanýr; bir tabloda yer
alan kare veya dikdörtgen kutucuklar içi-
ne belirli zaman ve þartlarda belli kural-
larla sayýlar, sayý deðerindeki harfler, ke-
limeler ya da hepsinin beraber yazýlmasýy-
la elde edilir. Kaynaklarda vefkin etkili ol-
masý için deðiþik yol ve yöntemlere yer ve-
rilir. Bunlar harflerin, rakamlarýn, isimle-
rin, günlerin sihrî özelliði, vefklerin merte-
beleri, sayý ve harflerin tabiatý ve nitelikle-
ri þeklinde özetlenebilir. Saðdan sola, yuka-
rýdan aþaðýya veya bir köþeden diðer kö-
þeye kutucuklardaki sayýlarýn toplamý bir-
birine eþitlendiðinden bu iþleme vefk adý
verilmiþtir. En yaygýn olarak 3 × 3, 4 × 4,
5 × 5’li kareler kullanýlýr. Buna göre kulla-
nýlacak kelime veya isimlerin ebced hesa-
býyla belirlenen rakam deðerleri çeþitli
sayýlara ayrýlarak kareler içine yerleþtiri-
lir. Sayýlar soldan saða veya yukarýdan
aþaðýya toplandýðýnda kelimenin sayýsal
deðeri elde edilmelidir. Bu düzenlemeyle
vefkin konusu olacak kelime, isim, âyet ve-
ya sûrenin sayýlarýn toplamý kadar tek-
rarlanmasýyla bir gizli gücünün ortaya çý-

karýldýðý kabul edilir. Bazan rakam yerine
harfler kullanýlýr. Vefk, kareler içine in-
sanlarýn ümit ve isteklerine uygun harf-
ler ve þekiller yazarak dileklere kavuþtur-
ma ve kötülüklerden uzaklaþtýrmaya güç
kazanmak için yapýlýr. Gizli ve gizemli güç-
leri içerdiðine inanýlan vefke büyü bozma,
iki kiþi arasýnda aþk ve muhabbet saðla-
ma, eþler arasýnda sevgiyi arttýrma veya
nefreti tesis etme, evlenemeyen kýzlarýn
kýsmetini açma, çocuklarýn sebepsiz korku-
larýný önlenme, hastalýk veya felâketten
kurtulma gibi amaçlarla da baþvurulur.

Ýslâm öncesinde Araplar’ýn çok ilgilendi-
ði vefkin Ýslâm coðrafyasýna Hint’ten veya
Sâbiîler’den geçtiði tahmin edilmektedir.
Kaynaklarda Sâbit b. Kurre’nin vefklere
dair bir eserinden söz edilir ve onun do-
kuz hâneli vefklerle yetinmeyip on altý, yir-
mi beþ, otuz altý ve daha fazla hâneli tab-
lolarýn nasýl teþkil edileceðini gösterdiði be-
lirtilir. Yahudi Abraham ben Azra’nýn Sa-
fer ha-þem adlý eserinde Tanrý’nýn adýyla
vefk arasýnda iliþki kurulur. Kur’an ve ha-
dislerde vefk veya onu çaðrýþtýracak her-
hangi bir ifade geçmez. Ýslâm kültüründe
vefklerin ilk örneklerine Câbir b. Hayyân
ve Ýhvân-ý Safâ’da rastlanmaktadýr. Câbir
Kitâbü’l-Mevâzin’inde Belinus’a (Tyana-
lý Apollonios) atfedilen bir vefkten bah-
seder; bu vefkin iki bez parçasýna yazýlýp
doðum sancýsý çeken kadýnýn ayaklarýnýn
altýna baðlanmasý durumunda doðumun
kolaylaþacaðýnýn ileri sürüldüðünü söyler.
ÝÅvân-ý Øafâ Risâleleri’nde dokuz sütun-
lu dörtgenlere kadar vefklerin oluþturul-
duðu, vefk tablosunun doldurulmasýnýn
satranç taþlarýnýn hareket tarzý ile tasvir
edildiði görülür. Daha sonraki dönemler-
de Ahmed b. Ali el-Bûnî tarafýndan kale-
me alýnan Þemsü’l-ma£ârifi’l-kübrâ ile
Kitâbü’d-Dürri’l-man¾ûm fî £ilmi’l-ev-
fâš ve’n-nücûm adlý eserlerde vefk hak-
kýnda bilgi verilir. Bûnî’nin eserlerinde dört
hâneli vefkler hâkimdir. Bu eserlerdeki ye-
niliklerden biri de kutucuklara yazýlan ra-
kamlarýn artmasýdýr. Vefklerde hânelerin
doldurulma þartlarý, hânelerdeki her raka-
mýn ayný miktarla yükseltilmesi veya bir
aritmetik seri teþkil edilmesidir. Seyyid Sü-
leyman el-Hüseynî’nin Kenzü’l-Åavâ½½’ýn-
da özellikle esmâ-i hüsnâ ile yapýlan vefk
örnekleri yer almaktadýr. Gazzâlî, el-Mün-
šý× mine’Š-Šalâl adlý eserinde buna ben-
zeyen ve ayný maksatla kullanýlan bir vefki
filozoflarý eleþtirmek amacýyla tasvir eder.
Onunla ilgisi bulunmadýðý halde sonradan
bu vefk “Gazzâlî Hâtemi” diye anýlmýþtýr.

Vefkler umumiyetle þu þekilde tertip
edilir: Yön verici unsur olarak bir kelime,

ne (I-IV, Beyrut 1931) ve Þemseddin es-
Sehâvî’nin ed-™avßü’l-lâmi£ li-ehli’l-šar-
ni’t-tâsi£ (I-XII, Kahire 1353-1355) adlý eser-
leri de burada anýlmalýdýr.

Vefeyât baþlýðý altýnda kaydedilmesi ge-
reken hususlardan biri de sâbýk ve lâhik
konusudur. Biri yaþlý diðeri genç iki râvi-
nin ayný âlimden rivayette bulunmasý du-
rumunda bunlarýn vefat tarihleri arasýn-
da bazan bir asýr gibi uzun bir zaman di-
limi yer aldýðý için isnadda kopukluk oldu-
ðu vehmi doðacaðýndan âlî ve nâzil isnad-
la yakýn ilgisi bulunan bu meseledeki kuþ-
kularýn giderilmesi için vefeyâtýn bilinme-
si gerekir. Konu üzerinde ilk defa Hatîb el-
Baðdâdî durmuþ, vefatlarý arasýnda alt-
mýþ yýldan fazla bir müddet bulunan 230
râviyi alfabetik sýrayla es-Sâbýš ve’l-lâ-
¼iš fî tebâ£udi mâ beyne vefâti râvi-
yeyn £an þeyÅin vâ¼id adlý eserinde top-
lamýþtýr (nþr. Muhammed b. Matar ez-Zeh-
rânî, Riyad 1402/1982; bk. SÂBIK ve LÂ-
HÝK). Vefeyât konusu, Beþþâr Avvâd Ma‘-
rûf tarafýndan “Kütübü’l-vefeyât ve ehem-
miyyetühâ fî dirâseti’t-târîpi’l-Ýslâmî” baþ-
lýklý bir makalede incelenmiþtir (Mecelletü
Külliyyeti’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, II, Baðdat
1968).
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