
ABDÜLVASi ÇELEBi 

nüsha 136 varaktır ve bilinen en eski 
nüshadır. Muallim Cevdet nüshası. Ata
türk Kitaplığı'nda (K 214, eski Beledi
ye Kütüphanesil kayıtlıdır. Afyon nüsha
sı olarak bilinen yazma ise Gedik Ah
med Paşa Kütüphanesi'ndedir (nr. 34). 

Dil incelemeleri bakımından önemli olan 
eser üzerinde Ayhan Gültaş 1985 yılın
da bir doktora çalışması yapmıştır. Me
tin Akar ise Türk Edebiyatında Man
zum Mi 'riic-niimel er adlı doktora çalış
masında (Ankara 1987). Halilname'nin 
sonunda yer alan ve 817'de (1414) ta
mamlanan "Mi'racname-i Seyyidü'l-Be
şer Hazret-i Resülullah Aleyhi Efdalü's
salavat" adlı 567 beyitlik mi'raciye bö
lümünü neşretmiştir (s. 325-383) 
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Hasen Hüsnl Abdülvehhab 
b. Si!lih b. Abdilvehhi!b et-Tüdbl 

(1884-1968) 

Tunuslu devlet adamı 
ve mütefekkir. 
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Başşehir Tunus'ta doğdu. ilk öğreni
mini burada yaptı. Daha sonra Paris'e 
giderek siyası ilimler tahsiline başladıy
sa da babasının ölümü üzerine tahsilini 
yarıda kesip Tunus'a dönmek zorunda 
kaldı ( 1904 ı Çeşitli görevlerde bulundu ; 
ülkenin muhtelif şehirlerinde valilik 
yaptı. Valiliği sırasında eğitim ve kültür 
hizmetlerine önem verdi. Bir yandan 
ilkokullar açtırırken diğer yandan kon
feranslar vererek kültürün yayılmasına 
çalıştı. 1939'da Tunus'a dönerek mer
kezde görev aldı. Önce Mahalll idareler 
vekili olarak çalıştı. 1943-1947 yılları 

arasında içişleri bakanlığı yaptı. Tunus'
un bağımsızlığa kavuşmasından sonra. 
1957'den 1962'ye kadar Arkeoloji ve 
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Sanat Enstitüsü müdürlüğünde bulun
du. Bu görevi sırasında ülkenin çeşitli 

yerlerinde beş müze açtırdı, zengin ko
leksiyonunu bu müzelere bağışladı. Ha
yatının son yıllarını genç nesillerin ye
tiştirilmesine sarfetti. Kasım 1968'de 
öldü. Kabri Tunus'ta Cellaz Mezarlığı'n
dadır. 

Abdülvehhab, yoğun idari çalışmaları 
arasında verdiği konferanslar. yazdığı 

kitap ve çok sayıdaki makalesi ve yaptı
ğı tenkitli neşirleriyle ilmi faaliyetlerden 
de geri kalmamıştır. 1904'ten 1924'e 
kadar HaldOniyye Mektebi'nde Tunus 
tarihi, Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek 
Okulu'nda (ei-Medresetü'l-ulya li 'l-lugati 
ve'l-adabi'I-Arabiyye) islam tarihi dersle
ri okuttu. 1933 yılında Paris Üniversite
si islam Araştırmaları Enstitüsü'nde 
(l'nstitut d'Etudes lslamiques de I'Univer
site de Paris) bir dizi konferans verdi. 
1905'ten itibaren. dünyanın çeşitli şe

hirlerinde toplanan milletlerarası şarki
yatçılar kongrelerine katıldı ve pek çok 
komisyonda görev aldı. Kahire . . Şam. 
Bağdat Arap dil akademileri ve Madrid 
Tarih Akademisi (Academia de Historia 
Espagnole) üyeliklerinde de bulundu. 
Encyclopedie de J'Islam'ın yürütme ko
mitesinde görev yaptı. 1920'de Tunus 
umumi arşivinin tasnifindeki ve daha 
sonra vakıflar idaresindeki çalışmaları. 

ona ülkesini daha yakından tanıma im
kanı verdi. Çalışmalarından ötürü Kahi
re ve Cezayir akademileri tarafından 

kendisine "fahrl doktor" unvanı verildi. 
Ölümünden sonra, birçok yazmayı da 
ihtiva eden özel kütüphanesi Tunus 
Milli Kütüphanesi'ne devredildi. 

Abdülvehhab'ın çok sayıda kitap, ma
kale ve tenkitli neşirleri bulunmaktadır. 
Başlıca eserleri şunlardır: 1. el-Mün
tel].abü '1-medresi mine'l-edebi't- Yılni
si (Tunus 1908) Yeni baskısı Mücme

Jü tiirihi'J-edebi't-Tılnisi (Tunus 1968) 

adıyla yapılmıştır. 2. Bisiitü 'J- caki~ ii 
J:ıadareti'l-Kayrevan ve şa ciriha İbn 
Reşi~ (Tunus ı 912) . Eser Muhammed 
el-Arası tarafından yeniden neşredil

miştir (Tunus 19701 3.ljulaşatü't-taril].i 

Tunis (Tunus 1918, 1968). 4. el-İrşad ila 
kava cidi'l iktisad (Tunus 1919) S. Şe
hiratü 't-Tunisiyyat (Tunus 1934, 19661 
6. el-İmiimü'l-Miized ( 1955).7. La · do
mination musulmane en Sicile (Tunus 
1905) 8. Coup d'oeil general sur Jes ap
ports ethniques etrangers en Tunusie 
(Tunus 1917) 9. La developpement de la 
musique arabe en Orient, au Magh
reb et en Espagne (Tunus 19 19). 10. Un 

ternain oculaire de la conquete arabe 
de J'Espagne (Tunus 1932). Yazarın çe
şitli dergilerde yayımlanan makalele
rinin bir kısmı Varakat cani'l-haçliire
ti'l- cArabiyye bi-İtrikıyyeti't- Tı1nisiy
ye (Tunus. 1, 1965; ll , 1966; lll , 1977) adıy

la bir eserde toplanarak neşredilmiş

tir. Arap fethinden itibaren Tunus'ta 
yetişmiş birçok alim ve edibin biyogra
filerini de ihtiva eden Tunus tarihine 
dair önemli eseri Kitabü'l- cUmr henüz 
neşredilmemiştir. 

Abdülvehhab'ın tenkitli neşirlerinin 

başlıcaları şunlardır: Lisanüddin İbnü'l
Hatlb'in Acmalü'l-a clam'ı (ifrlkıyye ve 
Sicilya tarihleri kısmı), Centenario della 
nascita di M. Amari içinde (Palermo 
1910, ll. 427-494) İbn Şerifin Resa 'ilü 'l
inti~ö.d'ı (Dımaşk 1912) M. Kürd Ali tara
fından Resi! 'ilü'l-bülegö.' (Dımaşk 191 3) 

içinde neşredilmiştir. Ebü'l-Aia el-Maar
rfnin Melka's-sebi11 (Dımaşk 19 12). İbn 
Fazlullah el-Ömerfnin Mesalikü'J-ebsar 
adlı eserinden yaptığı seçme : Vastu İt
rikıyye ve'l-Endelüs (Tunus 1920). Yah
ya b. ömer'in AJ:ıkamü's-sı1~ (Tunus 
1975) ; Saganfnin Kitdbü Yet cı11 {Tunus 
1924) ; Cahiz'in et-Tabasşur bi't-ticiire 
( Dımaşk 1933; Kahire 1935; Beyrut 1-966); 

Muhammed b. SahnOn'un Edebü'l-mu
callimin (Tunus 1934, 1937, 1972). Tica
nTnin RiJ:ıle (Tunus 1958) adlı eserleri de 
tenkitli neşirlerini yaptığı eserler ara-
sındadır. · 
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ABDÜLVEHHAB 
b. ABDURRAHMAN 

( .:,.>--)i~ .:r. y~_,ll..u. ) 

Abdülvehhab b. Abdurrahman 
b. Rüstem el-F~risi' 

(ö. 208 /823) 

Rüstemiler'in İbazıyye 
kolunun ikinci imamı. 
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Babasının 784 yılında ölümü üzeri
ne sülalenin başına geçti. ibazi meşayi
hi onu imam olarak tanıdı ve bazı İba
zi liderlerinin imam olabilmeyi yaşlılar 


