
meclisinin tavsiyelerine uyma şartına 

bağlayan görüşünü reddetti. İbazr me
şayihi ile bazı İbazr liderleri arasında
ki bu ihtilaf sebebiyle mezhep mensup
ları iki gruba ayrıldılar. İleri sürdükle
ri şartların kabul edilmediğini gören ve 
imama açıkça cephe alan bu ayrılıkçı 

gruba Nükkar. Abdülvehhab'ı kayıtsız 

şartsız destekleyerılere de Vehbiyye adı 
verildi. 

Rüstemfler'in başşehri Tahert. Mağ
rib bölgesindeki tüccarların güven için
de sık sık uğradığı ticarı bir merkez 
olup her geçen gün biraz daha geliş

mekteydi. Nitekim Abdülvehhab da ik
tidara gelmeden önce ticaretle uğraş
mış ve Tahert'in ileri gelen zenginlerin
den biri olmuştu. Şehirde giderek artan 
refaha ve yabancı unsurların çoğalma
sına parafel olarak karışıklıklar da arttı. 
Bu arada Nükkar·a mensup bir grup 
Yezid b. Fendin'in başkanlığında İmam 
Abdülvehhab'a karşı ayaklandı. Ancak 
bu isyan silah gücüyle kısa sürede ber
taraf edildi. Bunlar daha sonra yeni
den faaliyete geçerek Abdülvehhab'a 
suikast düzenledikleri gibi, aralarında 

Abdülvehhab'ın oğlunun da bulundu
ğu pek çok kişiyi öldürdüler. Bu olay
dan bir müddet sonra bölgenin en güç
lü kabilelerinden Heware ve Levateli
ler de isyan ettiler. Bu isyanları da bas
tıran Abdülvehhab. Dammar ve Nefü
se dağlarına çekilip uzun süre orada 
kaldı. 

İfrikıyye Emiri İbrahim b. Ağleb'in oğ
lu Abdullah'ın Trablus valiliği sırasında. 
başta Heware olmak üzere. bazı Harici 
Serberi kabileleri ayaklanıp Ağiebi kuv
vetlerini yenerek Trablus'a girdiler. Fa
kat Abdullah daha sonra on üç bin kişi
lik bir ordu ile Trablus üzerine yürüyüp 
Berberfler'i şehirden çıkardı ve surları 

tamir ettirdi. Berberiler'in Trablus'ta 
mağlüp olduklarını öğrenen Abdülveh
hab, İbazi kabilelerini etrafına toplayıp 
Trablus üzerine yürüdü (812). Abdülveh
hab' ın şehri kuşatması üzerine onunla 
savaşa giren Abdullah b. İbrahim bu sı
rada babasının ölüm haberini aldı ve 
şehri kuşatmakta olan Abdülvehhab ile 
anlaşarak Trablus'tan ayrıldı. Anlaşma
ya göre şehrin sahil kısmı Ağlebfler'e, iç 
kısımları ise Abdülvehhab'a bırakılıyor

du. Rüstemiler bu tarihten itibaren Ağ
lebiler'le sürekli mücadele halinde ol~ 

mamak için İbazi kabilelerini Trablus ve 
Güney Tunus'ta iskan ettiler. 

Harici inancına sahip olan ve İbazıy
ye'nin Vehbiyye kolunu kuran Abdül-

vehhab, Bağdat Abbasi halifeliğini tanı
mamasına rağmen Endülüs Erneviieri 
ile .iyi münasebetler kurdu ve oğlunu 

bir sefaret heyetinin başında Endülüs'e 
gönderdi. ll. Abdurrahman bu heyeti 
büyük bir ihtişamla kabul etti. Abdül
vehhab'ın kendisine yöneltilen çeşitli 

sorulara verdiği cevapları ihtiva eden 
Mesa ,ilü Netuse (Nevazilü Ne{ase) 
adlı bir eseri vardır. Ölümünden sonra 
yerine Ebü Said ei-Eflah geçti. 
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~ AHMET AGıRAKÇA 

ABDÜLVEHHAB b. ALİ 
(~.:_r.yt.ı.}l-':-'-) 

(bk. KADI ABDÜLVEHHAB). 

ABDÜLVEHHAB b. ATA 
ei-HAFFAF 

( ._jlkJI.~ .:.r. yt.ı._,JI..u. ) 

Ebu Nasr Abdülvehhab b. Ata 
el-Haffaf el-Basri 
(ö. 204/819-20) 

Rivayetleri 
Buhfui dışında Kütüb-i Sitte'de 

yer alan bir muhaddis. 

_j 

_j 

Beni İci'in mevlil* sı olduğu iç! n el-İcli 
diye de anılır. Hayatı hakkında fazla bil
gi bulunmadığı gibi, " ayakkabıcı (kavaf)" 
anlamına gelen Haffaf lakabını hangi 
sebeple aldığı da bilinmemektedir. Bü
yük muhaddis Said b. Ebü Arübe'nin 
hadislerini en iyi bildiği, derslerine yıl

larca devam ettiği ve onun kitaplarını 

yazıp bunları hocasının huzurunda tale
belerine okuduğu için, ondan hadis ri
vayet etmesiyle tanındı. Ayrıca Humeyd 
et-Tavrı. İbn Avn. İbn Cüreyc, Malik b. 
Enes ve Ebü Amr b. Ala gibi muhaddis-

ABDÜLVEHHAB EFENDi , Yasincizade 

lerden hadis öğrendi. Hem muhaddis 
hem de yedi kıraat imarnından biri olan 
Ebü Amr b. Ala'dan hadislerini ve kıra
at tarikini rivayet etti. Kendisinden de 
Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Main, İshak 
b. Rahüye gibi muhaddisler rivayette 
bulundular. Memleketi olan Basra'dan 
Bağdat'a gidip yerleşti ve orada hadis 
rivayetine başladı. 

Yahya b. Main ve Darekutni gibi mu
haddisler onun güvenilir bir ravi oldu
ğunu belirtmekte. kendisini yakından 

tanıyan Yahya b. Said el-Kattan da hak
kında müsbet düşünmektedir. Ancak 
Buhari ve Nesai "kuwetli değildir" de
mekte. Ahmed b. Hanbel onu zayıf bul
makta, Ebü Hatim ise hadislerinin i'ti
bar* için yazılabileceğini söylemektedir. 
Kuwetli olmadığını söyleyen Nesai, riva
yetlerini Sünen'ine almakta bir beis 
görmemiştir. İbn Sa'd'ın saduk* dediği. 
hadislerini Zehebfnin hasen • olarak 
değerlendirdiği Abdülvehhab son dere
ce duygulu bir zahid idi. 
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ABDÜLVEHHAB EFENDi, 
Yasincizade 

(1758-1833) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Seyyid Osman Efendi'nin oğludur. 

Dedesi Seyyid Mustafa Efendi'nin Aya
sofya Camii'nde "yasinhan" olmasından 
dolayı Yasincizade lakabıyla şöhret bul
du. Gençliğinde Enderün-ı Hümayun'a 
intisap ederek Gelenbevi İsmail Efen
di'den akli ve nakli ilimleri okudu. Ocak 
1786'da müderrislik ruus* unu kazana
rak öğretim hayatına başladı. Bayezid 
ve Yenicami medreselerindeki dersle
riyle meşhur oldu. Bu dönemde pek çok 
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Yasincizade 
Abdülvehhab 

Efendi 
(İstanbul 

Arkeoloji 

Müzesi Ktp.) 

talebe yetiştirdi. Çeşitli medreselerde 
müderrislik . yaptıktan sonra kadılık 

mesleğine geçti. Önce Selanik kadısı ol
du: sonra bilad-ı erbaa ka dılı ğı payesini 
elde etti. 1811 'de elçilikle iran'a gitti; 
oradaki görevini liyakatle yapması se
bebiyle IL Mahmud'un takdirini kazana
rak kendisine önce Mekke, daha sonra 
İstanbul kadılığı payesi verildi. Kısa ara
lıklarla Anadolu kazaskerliği ( 1816) ve 
naklbüleşraflık ( 1818) görevlerine ta
yin edildi; ardından Rumeli kazasker
liği payesini aldı. 

Osmanlı Devleti'nin içerde ve dışarda 
karşılaştığı sıkıntılar ve özellikle isyan 
hareketleri üzerine toplanan meşveret 
meclisinde isabetli görüşleriyle padişa
hın dikkatini çekti ve 28 Mart 1821 '
de Halil Efendi'nin yerine şeyhülislam
lığa tayin edildi. Bir buçuk yıldan faz
la süren meşihatinden sonra 1 O Kasım 
1822'de aziedilerek dokuz ay kadar İz
mit'te ikamete mecbur tutuldu. 6 Mart 
1828'de, Mehmed Tahir Efendi'nin ye
rine ikinci defa şeyhülislamlığa getiril
di. Beş yıla yakın bir süre bu makam
da kaldıktan sonra yaşlılığı sebebiyle 8 
Şubat 1833'te görevinden ayrıldı. Ay
nı yılın ramazanında Kadir gecesi vefat 
etti; Topkapı dışında babasının yanı

na defnedildi. 

Abdülvehhab Efendi, şeyhülislamlığı 

sırasında ilim erbabıyla devletin hak ve 
menfaatlerini koruyan bir kişi olarak 
tanınır. Hulô.satü'l-bürhô.n ii itô.ati's
sultô.n adında hadise dair bir risalesi 
vardır ristanbul 1247) Ayrıca hadis usu
lü ve kelam ilmine dair çalışmaları bu
lunmaktadır. 
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ABDÜLVEHHAB HALlAF 
( .._;*'- y~l~ ) 

(1888-1956) 

Mısırlı iilim ve hukukçu. 
_j 

1888'de Kefrüzzeyyat'ta doğdu . Ba
basının adı Abdülvahid'dir. 191 S'te Ez
her Üniversitesi'ne bağlı Medresetü'l
kazai'ş-şer'fyi bitirdi. Bir süre bu med
resede müderris olarak çalıştıktan son
ra hakimlik, adiiye müfettişliği ve mes
cidler müdürlüğü yaptı. 1936'da Kahire 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyeliğine tayin edildi ve emekli oluncaya 
kadar bu görevini sürdürdü. Emekli ol
duktan sonra da fakültenin daveti üze
rine yüksek lisans bölümünde ders ver
meye devam etti. Aynı zamanda Arap 
Dil Akademisi'nin (Mecmau'l-lugati'I-Ara
biyye) üyesi idi. Muhammed Abduh'un 
açtığı düşünce çığırının samimi bir ta
raftarı olarak taklide ve bid'atlara karşı 
çıkan Hallaf, öğretim üyeliği yaptığı ku
rumlarda verdiği derslerle aynı düşün
celeri paylaşan birçok hukukçunun ye
tişmesine katkıda bulunmuştur. 

Eserleri basılmış olup belli başlıları 

şunlardır: 1. Cİlmü usuli'l-fıkh. İlk bas
kısı 1942'de Kahire'de yapılan eser da
ha sonra birçok defa basılmış olup Hü
seyin Atay tarafından giriş bölümü ve 
bazı notlar eklenerek İslam Hukuk Fel
sefesi adıyla Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Ankara 1973, 1985). 2. Hulasatü 
taril]i't-teşri ci'l-İslami. 1968'de" Kuv~yt·
te sekizinci baskısı yapılan eseri, Talat 
Koçyiğit İslam Teşrii Tarihi adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (Ankara 1970) Eser <İl
mü uşufi'l-fıkh'ın bazı baskılarının son 
kısmında da yer almaktadır. 3. es-Si
yasetü ;ş-şer ciyye (Kahire 1397/ 1977) 

Ezher Üniversitesi'nde okuttuğu ders 
notlarıdır. İslam devletinin siyasi, huku
ki ve mali yapısından, fertlerin hak ve 
hürriyetlerinden bahseder. 4. A.f:ıkômü'l
vakf (Ka hi re 1942) S. el-A}zvalü 'ş-şal]
siyye. 6. A}zkô.mü'l-mevariş. 7. Meşa
dirü 't-teşri ci'l-İslami tima la naşsa tih 
(Kahire 1955) . B. el-İctihô.d ve 't-taklid. 
9. Nur mine'I-Kur 'ani'I-Kerim (K~ hi re 
1948) 10. Nılru~ calô. nur (Kahire 1952). 
11 . el-İctihad bi'r-re 'y (Kahire 1950) 

il ABDÜLMÜN ' iM HALLAF 
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ABDÜLVEHHAB es-SABÜNİ 
( ._,.;..,;L..ll y~JI~ ) 

Abdülvehhab b. Mustafa b. İbrahim 
es-Sabun\' el-Hemedanl 

(ö. 954 / 1547) 

Mevlevilik tarihi bakımından 
kaynak kabul edilen 

Şevalpbü'l-Meniilpb'ın müellifi. 
_j 

Nisbesinden de anlaşılacağı üzere He
medanlıdır ve bir Nakşl şeyhinin oğlu
dur. Hayatı hakkında çok az bilgi var
dır. Bazı kaynaklarda Abdülvehhab b. 
Celaleddin Muhammed el-Hemedanl 
olarak da anılmaktadır. Sünni olduğu 
için, Safevrıer'den Şah L Tahmasb'ın 

Hemedan'r işgal etmesi üzerine önce 
Şam'a , oradan da Mısır' a gitti. Kahire 
Mevlevlhanesi'ne yerleşti. Eserini ta
mamladığı 947 ( 1540) yılında Kahire'
de bulunduğu anlaşılmaktadır. Daha 
sonra Medine'ye gitti ve orada vefat 
etti. 

Kahire'de bulunduğu sırada mevlevl
hanenin kütüphanesindeki, Ahmed Ef
lakf'nin Mevlevrliğin ana kaynaklarından 

Abdülvehhab es-Sabuni'n in ŞevtJ.I>:ıbü 'l-Mena~>:ıb adlı 

eserinin Derviş Mahmud Dede tercümesinden bir sayfa 
(Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. , Revan, nr. 1068} 


