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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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resinin içinde kýrk dokuz kare bulunur.
Amaç doðrultusunda bu vefk kutucuklarý-
nýn içine yazýlan sayý veya harflerin de
özel bir yerleþtirme düzeni vardýr. Bu dü-
zen dileðe göre belirlenir. Meselâ dilek
iyilik ya da hayýr için tutulmuþsa çift olan
sayýlar (müzevvecât) veya bunlarýn karþýlýðý
harfler büyük karenin dört köþesindeki
küçük karelere yazýlýr. Amaç kötülük yap-
maksa tekler (müfredât) kullanýlýr. Hem ha-
yýr hem þer isteniyorsa her ikisi de kulla-
nýlýr. Vefklerde kullanýlan mürekkep misk
ve safranýn gül suyu içinde ezilmesiyle ya-
pýlýr. Bu mürekkep bütün havas yazýmla-
rýnda aynýdýr. Vefk uygulamalarýnýn vaz-
geçilmez malzemelerinin biri de tütsü-
dür. Vefkin konusu, hatta vefk yapýlacak
kiþinin yýldýzý da bu hususta belirleyicidir.
Vefkler genelde kâðýda yazýlýr. Fakat özel
durumlarda demir, taþ, cam ve baþka
malzemeler üzerine de yazýlabilir. Önemli
olan üzerinde vefk yapýlacak malzemenin
yeni, temiz ve daha önce kullanýlmamýþ
olmasýdýr. Üçlü vefkin (müselles) dört kö-
þesindeki harflerin soldan saða dizilmesiy-
le oluþan þekle bedûh denir (bk. BEDÛH).

Fal, kehanet, astroloji, matematik ve
astronominin verilerinden yararlanýlarak
yapýlan bir týlsým türü olan vefkin teme-
linde harf ve rakamlarýn özel güçlere ve
niteliklere sahip olduðu inancý yatmakta-
dýr. Bu sanal bilgi dalý, mitoloji ve düzenli
bilgi öncesine iliþkin bir uygulamadýr. Hint,
Sumer ve Bâbil toplumlarý gibi Araplar da
halk kültüründe bunu yaþatmýþtýr. Ýslâmî

dönemde ulemâ cevaz vermese de bu uy-
gulamalar halk arasýnda devam edegel-
miþtir. Ýslâm inancýna göre bütün yara-
týklar Allah’ýn emir ve kanunlarýna boyun
eðmekte, âlemin iþleyiþi Cenâb-ý Hakk’ýn
koyduðu kanunlara göre yürümektedir.
Gayb âlemiyle irtibat peygamberler ve on-
larýn getirdiði vahiyler yoluyla olmaktadýr.
Dolayýsýyla sünnetullahý göz önünde bulun-
durmayan bu tür uygulamalarýn ciddiye
alýnmasý ve bu yolla ortaya konan iddiala-
rýn onaylanmasý dinen doðru deðildir.

Vefk meselesi dinî literatürde yer alma-
masýna ve din âlimlerince reddedilmesi-
ne raðmen folklorda ve halk inançlarýnda
yaþatýlmýþ, konu havas literatüründe yer
almýþ ve bu uygulama devam edegelmiþ-
tir. Konuyla ilgili yazýlan onlarca eser bu-
lunmaktadýr. Örnek olarak Abdülcebbâr
el-Haraký’nin Risâle fî a£dâdi’l-vefš (et-
TelÅî½ fî £adedi’l-vefš) (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 4843/2), Ebü’l-Vefâ el-Büz-
cânî’nin Risâle fî terkîbi £adedi’l-vefš
fi’l-murabba£ât (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 4843/3), Ýmâdüddin Yahyâ b. Ah-
med el-Kâþî’nin Risâletü’l-vefš (Süley-
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 2794/1, 2), Na-
sîrüddîn-i Tûsî’nin Risâle fî eþkâli’l-vefš
(Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 1589),
Ebû Abdullah el-Vanî’nin, Sâ£atü’þ-þühûr
£alâ vefši’l-bürûc (Süleymaniye Ktp., Câ-
rullah Efendi, nr. 1581) ve Kadýzâde Ömer
b. Muhammed b. Ömer b. Süleyman Yoz-
gadî’nin Risâle-i Vefk adlý eserleri sayýla-
bilir. Ayrýca müellifi bilinmeyen þu risâle-

özellikle de Allah’ýn isimlerinden biri ses-
siz harflerine ayrýlarak vefkin üst hânele-
rine yazýlýr. Ardýndan her biri kaydýrýlýp hâ-
nelere yerleþtirilir. “el-Vefku’l-harfî” adý ve-
rilen bu vefkteki harflerin ebced hesabýy-
la sayý deðerleri söz konusu hânelere yer-
leþtirilmek suretiyle de “el-vefku’l-adedî”
elde edilir. Bunlarýn ebceddeki sayý de-
ðerleri en üst sýradaki hânelere yazýlýr.
Öteki sýralar diðer rakamlarla doldurulur.

Vefkler felekî, vasatî ve süflî kýsýmlarý-
na ayrýlýr. Felekî olduðunda harfî, ulvî, ta-
biî, ruhanî ve hakikî; vasatî olduðunda laf-
zî; süflî olduðunda ise rakamî-hattîdir.
Tasrif hususiyeti itibariyle vefkler sade-
ce harf ve isimlerle yapýlanlar ve harfî ve
adedî olanlar diye üçe ayrýlýr. Birincisine
gizli ilim erbabý (erbâb-ý havâfî) ilgi göster-
mektedir. Eflâtun’a nisbet edilen ƒâfiye-
tü Eflâ¹ûn, Semûr el-Hindî’ye nisbet edi-
len ƒâfiyetü Semûr el-Hindî ve Ca‘fer
es-Sâdýk’a nisbet edilen el-ƒâfiyetü’l-
Ca£feriyye (Kitâbü’l-Cefr) bu türde yazýl-
mýþ eserlerdir. Ýkincisine güneþ sistemiy-
le ilgilenenler (erbâb-ý þümûs) alâka duyar.
Þemsü’l-ma£ârif, Þemsü’l-âfâš, Kenzü’l-
esrâr fî keþfi’l-esrâr gibi eserlerde bu-
na riayet edilmiþtir. Daha karmaþýk olan
üçüncüsüne her iki gruptan bazý kiþiler
ilgi göstermektedir; ªavâli£u’l-eþrâš fî
va²£i’l-evfâši’l-£adediyye, Keþfü’l-esrâ-
ri’l-Åafiyye fî va²£i’l-evfâš gibi eserler
bu türde yazýlmýþtýr (Risâle fî haššý £il-
mi’l-vefš, vr. 3-4). Vefki oluþturan karele-
rin içinde sayýlar varsa sayý vefki, harfler
varsa harf vefki diye adlandýrýlýr. Yine vefk-
ler her sýrasýnda yer alan kare sayýsýna gö-
re üçlü, dörtlü, beþli, altýlý, yedili þeklinde
isimlendirilir. Ayrýca vefklere bulundukla-
rý gruba göre toprak, hava, ateþ ve su
vefki; baðlý olduklarý gezegene göre gü-
neþ vefki, ay vefki ... diye ad verilir. Vefk-
lerin bunlarýn dýþýnda birçok çeþidi vardýr.
Üçlü bir vefk karesinin içinde dokuz,
dörtlü vefk karesinin içinde on altý, beþli
vefk karesinin içinde yirmi beþ, altýlý vefk
karesinin içinde otuz altý ve yedili vefk ka-
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görüþtüðü ve Ýslâmiyet’i ne zaman kabul
ettiði bilinmemekte, 9 (630) yýlýnda Benî
Âmir b. Sa‘saa heyetiyle Medine’ye geldi-
ði ve on yaþýnda iken Ýslâm’a girdiði sanýl-
maktadýr. O sýrada henüz bulûð çaðýna er-
mediði, ancak ok yontup iþleyecek kadar
akýllý ve becerikli (Ýbn Abdülber, IV, 1561)
ve Resûl-i Ekrem’in þemâili hakkýnda gör-
düklerini zaptedip nakledecek kadar zeki
ve dikkatli (Belâzürî, I, 396) olduðu belir-
tilmekte, Resûlullah’ý küçük yaþta gören
sahâbîler arasýnda sayýlmaktadýr. Kendisin-
den nakledilen bir rivayete göre Vedâ hac-
cýnda bulunmuþ ve Mekke ile Mina ara-
sýndaki Ebtah’ta Hz. Peygamber’in çadý-
rýnda konaklamýþ, Bilâl-i Habeþî’nin ezan
okuduðunu ve Resûlullah’ýn abdest alýp öð-
le ve ikindi namazlarýný seferî olarak kýl-
dýðýný görmüþtür (Müsned, IV, 308-309).
Vehb, küçük yaþta iken Resûl-i Ekrem’in
yanýnda bulunduðu bir sýrada aþýrý yemek
yüzünden geðirince Resûlullah ona çok ye-
memesini tavsiye etmiþ, onun da bu tav-
siyeye hayatý boyunca uyduðu belirtilmiþ-
tir (Ýbnü’l-Esîr, V, 48-49).

Vehb, 17 (638) yýlýnda Kûfe þehrinin ku-
rulmasý üzerine ailesiyle birlikte oraya göç
etti. Burada Âmir b. Sa‘saa kabilesi men-
suplarýnýn oturduðu mahalleye yerleþti.
36’da (656) Hz. Ali Irak’a gelip Kûfe’ye yer-
leþinceye kadar burada sade ve sakin bir
hayat yaþadý. Daha sonra Hz. Ali’nin yanýn-
da yer aldý; Sýffîn’de Emevîler’e (37/657),
Nehrevan’da Hâricîler’e (38/658) karþý sa-
vaþtý, onun diðer savaþlarýna da katýldý. Hz.
Ali cuma namazlarýnda ve diðer vakitler-
de minberde konuþurken Vehb minberin
yanýnda ayakta durup onu korurdu. Bu se-
beple Hz. Ali kendisini çok sever, ona gü-
venir, Vehb el-Hayr ve Vehbullah diye hi-
tap ederdi. Vehb el-Hayr diye þöhret bul-
masý da bundan dolayýdýr. Vehb, Kûfe’de
bulunduðu dönemlerde kolluk kuvvetle-
rinin baþýna getirildi, beytülmâlin sorum-
luluðunu da üstlendi. Hz. Ali’den sonra yö-
netime gelen Emevîler zamanýnda siya-
sî olaylara karýþmamaya özen gösterdi ve
Kûfe’de yaþamaya devam etti, hayatýnýn
bu döneminde daha çok ilimle meþgul ol-
du. Ya‘kubî onu Abdülmelik b. Mervân
devri (685-705) fakihleri arasýnda saymak-
tadýr (TârîÅ, II, 282). Vehb’in 64 (683) ve-
ya 72 (691) yýllarýnda, hatta 80’den (699)
sonra vefat ettiðine dair rivayetler varsa
da onun Biþr b. Mervân’ýn Irak valiliði sý-
rasýnda 74 (693) yýlýnda Kûfe’de öldüðü
bilinmektedir. Vehb Kûfe’de en son vefat
eden sahâbîdir.

Bizzat Hz. Peygamber’den, ayrýca Ali b.
Ebû Tâlib ve Berâ b. Âzib’den hadis nak-

leden Vehb’in hadis kaynaklarýnda kýrk beþ
rivayeti yer almýþtýr (Ýbn Hazm, s. 86). Ken-
disinden oðlu Avn b. Ebû Cühayfe dýþýn-
da Ebû Ýshak es-Sebîî, Âmir b. Þerâhîl eþ-
Þa‘bî, Ali b. Akmer, Hakem b. Uteybe, Se-
leme b. Küheyl ve Ýsmâil b. Ebû Hâlid ri-
vayette bulunmuþ, rivayetleri Kütüb-i Sit-
te’de nakledilmiþtir. Bu rivayetlerden altý-
sý Buhârî ve Müslim tarafýndan tahriç edil-
miþ, üçü hem Øa¼î¼-i BuÅârî hem Øa-
¼î¼-i Müslim’de yer almýþ, geri kalan üçü
ise sadece Øa¼î¼-i BuÅârî’de nakledilmiþ-
tir (Yahyâ b. Ebû Bekir el-Âmirî, s. 276).
Bazý Þîa kaynaklarýnda, Vehb’in Hz. Ali’nin
hilâfeti döneminde onunla birlikte hare-
ket etmesinden dolayý Þîa taraftarý oldu-
ðu ileri sürülmüþse de Ali’nin vefatýndan
sonra onun adýna hareket edenler arasýn-
da adýnýn zikredilmemesi, Hz. Ali’den Re-
sûl-i Ekrem’in kendisine baþkalarýnýn bil-
mediði bir þey vasiyet etmediðine dair bil-
gi aktarmasý (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, X, 529),
Resûlullah’tan sonra ümmetin en hayýrlý-
larýnýn Hz. Ebû Bekir ile Ömer olduðu þek-
linde rivayetlerinin bulunmasý (Müsned,
I, 106) bu iddianýn yanlýþlýðýný ortaya koy-
maktadýr.
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Vehb b. Kåbûs el-Müzenî
(ö. 3/625)

Sonradan katýldýðý Uhud Gazvesi’nde
þehid düþen sahâbî.

˜ ™

Adnânîler’in bir kolu olan Müzeyne ka-
bilesindendir. Müzeyneliler hicretten he-
men sonra müslümanlarla iyi iliþkiler kur-
muþ, 5 (626) yýlýnda da 400 kiþilik bir he-
yetle Medine’ye gelip topluca müslüman

ler de bu konuyla ilgilidir. Risâle fi’l-vefk
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 118,
6467), Vefšu’l-mü¦elle¦ ve’l-muÅam-
mes (Süleymaniye Ktp., Baðdatlý Vehbi
Efendi, nr. 2265/5), el-Fevâßidü’l-müte-
ferriša fi’l-vefš ve’l-Åavâ½ (Süleymani-
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 3671/7), Hâl-i
Vasat Vefk-i Muhammesin Târifine
Dair Manzûme (Süleymaniye Ktp., Re-
þid Efendi, nr. 1031-1032); el-Ýrþâd ilâ
vefši’l-a£dâd (Süleymaniye Ktp., Ayasof-
ya, nr. 4801), MünteÅabü künhi’l-mu-
râd fî vefši’l-a£dâd (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2801), Risâle fî ¼aššý £ilmi’l-
vefš ve þürû¹ihî ve envâ£ihî ve Åavâ½-
½ih (bk. bibl.), Risâle fî £ilmi’l-vefš (Sü-
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1863/04),
Risâle fi’l-vefš (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 4801/08; Cârullah Efendi, nr.
1539/04; Lâleli, nr. 3720/ 06), Risâle fî
vefši’l-£ara²î (Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1444/2).
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Ebû Cühayfe Vehb b. Abdillâh
b. Müslim es-Süvâî

(ö. 74/693)

Sahâbî.
˜ ™

Muhtemelen milâdî 620 yýlýndan kýsa
bir süre önce doðmuþtur; Abdullah b. Ab-
bas’ýn akraný olmasý bunu göstermekte-
dir. Âmir b. Sa‘saa kabilesinin Süvâe ko-
luna mensuptur. Babasýnýn adý bazý kay-
naklarda Câbir ve Vehb diye de geçmek-
tedir. Vehb’in Hz. Peygamber’le ne zaman
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