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VEHB b. K…BÛS

kas, Vehb gibi þehid olmak istediklerini
söylemiþlerdir. Vehb’in yeðeni Hâris de am-
casýndan hemen sonra Uhud’da þehid düþ-
müþtür.
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Ebû Abdillâh Vehb b. Münebbih
b. Kâmil es-San‘ânî

(ö. 114/732)

Yemenli tâbiî.
˜ ™

34 (654-55) yýlýnda San‘a yakýnlarýndaki
Zimâr’da doðdu. Fars asýllý olan babasý Ho-
rasan’ýn Herat þehrindendir. Ýran kisrâsý
tarafýndan bu þehirden sürgüne gönderi-
lenlerden (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV,
545-546) veya Habeþliler’e karþý Yemenli-
ler’e yardým etmeleri için Yemen’e yolla-
nan ve oraya yerleþen askerlerin çocukla-
rýndandýr. Annesi Himyerî asýllýdýr. Babasý
Hz. Peygamber zamanýnda müslüman ol-
muþ ve Muâz b. Cebel’den rivayette bu-
lunmuþtur (Râzî, s. 367). Vehb’in Hem-
mâm, Ma‘kýl, Abdullah, Mesleme (veya
Ömer) ve Gaylân adlý beþ erkek kardeþi var-
dýr (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 545);
bunlardan Gaylân, Ali b. Medînî ve Ah-
med b. Hanbel gibi âlimlere hadis rivayet
eden Gavs b. Câbir’in dedesidir (Ýbn Asâ-
kir, XLVIII, 96). Vehb, Yemen’de dünyaya
geldiði ve burada yaþadýðý halde baba yur-
du olan Herat’la iliþkisini kesmedi; orada-
ki geliþmeleri takip etti ve zaman zaman
orayý ziyarete gitti (Mizzî, XXXI, 143). Yahu-
di kaynaklý rivayetleri çok iyi bilmesi onun
yahudi asýllý olduðunu hatýra getirse de
Gazzâlî dýþýnda hiçbir müellif bundan söz
etmemiþtir. Sahâbeden Abdullah b. Ab-
bas, Abdullah b. Ömer, Câbir b. Abdullah,
Enes b. Mâlik, Ebû Saîd el-Hudrî ve Nu‘-
mân b. Beþîr’den hadis rivayet etti. Tâbiîn-
den Tâvûs b. Keysân, kardeþi Hemmâm,

Ebû Halîfe el-Basrî, ayný zamanda tale-
besi olan Amr b. Dînâr ve Amr b. Þuayb
gibi isimlerden rivayette bulundu. Kendi-
sinden oðullarý Abdullah ve Abdurrahman,
kardeþi Ma‘kýl’in oðullarý Abdüssamed ve
Akýl, torunlarý Ýdrîs b. Sinân ve Bekkâr b.
Abdullah, ayrýca Amr b. Dînâr, Dâvûd b.
Kays es-San‘ânî, Rebîa b. Ebû Abdurrah-
man gibi isimlerin rivayetleri vardýr. Ömer
b. Abdülazîz’in Yemen valisi Urve b. Mu-
hammed b. Atýyye döneminde San‘a ka-
dýlýðý yapan Vehb hayatýnýn son yýllarýnda
Vali Yûsuf b. Ömer es-Sekafî tarafýndan
hapsedildi ve iþkenceye mâruz kaldý. Mu-
harrem 114’te (Mart 732) San‘a’da vefat
etti. Bazý kaynaklarda gördüðü iþkence yü-
zünden öldüðü belirtilmekte (Ýbn Hacer,
XI, 168), vefat tarihi olarak da 110 (728),
113 (731) ve 116 (734) yýllarý verilmekte-
dir.

Vehb’in þöhret kazanmasýnda zengin il-
mî ve kültürel birikiminin büyük rolü var-
dýr. Ýlk yazýlý hadis metinlerinden e½-Øa¼î-
fetü’½-½a¼î¼a adlý mecmuanýn sahibi olan
kardeþi Hemmâm hadis rivayetiyle taný-
nýrken Vehb daha çok kadîm tarihe ilgi
duymuþtur. Özellikle peygamberler tarihi
ve Ýsrâilî haberler onun uzmanlýk alanýdýr.
Kur’an’a ve diðer ilâhî kitaplara vukufu,
Kur’an ve hadislerde geçmiþ ümmetler
hakkýnda verilen sýnýrlý bilgilerin ayrýntýla-
rýna dair rivayetleri elde etmesi, Yunan,
Süryânî ve Himyerî dillerini iyi bilmesi (Ce-
vâd Ali, I, 84) kendisini öne çýkarmýþtýr. Ýs-
râiliyat alanýndaki bilgisinin Kâ‘b el-Ahbâr
ve Abdullah b. Selâm’dan ileride olduðu-
nu söylediði nakledilmektedir (Zehebî,
A£lâmü’n-nübelâß, IV, 546). Sa‘lebî ve Kisâî’-
nin otorite diye zikrettiði Vehb, Ýsrâiliyat’ýn
en önemli kaynaklarýndan biridir (EJd., XVI,
242).

Ebü’l-Hasan el-Ýclî, Ebû Zür‘a er-Râzî,
Nesâî ve Ýbn Hibbân gibi âlimlerden Vehb’in
sika bir râvi olduðu nakledilmiþtir (Mizzî,
XXXI, 142). Onu meþhur bir kýssacý ve bü-
yük bir âlim þeklinde tanýtan Zehebî, Vehb’i
yalnýz Fellâs’ýn zayýf saydýðýna iþaret et-
mektedir (el-Mu³nî, II, 727). Rivayetleri-
nin Kütüb-i Sitte’de yer almasý Vehb’in si-
ka kabul edildiðinin önemli bir delilidir. An-
cak Kütüb-i Sitte’deki rivayetlerinin hiç-
biri kadîm tarihle veya peygamber kýssa-
larýyla alâkalý deðildir. Onun bu kabil riva-
yetleri özellikle Abdürrezzâk es-San‘ânî ile
Ýbn Ebû Þeybe’nin musannefleri, Ýbn Ku-
teybe’nin el-Ma£ârif’i ve £Uyûnü’l-aÅ-
bâr’ý, Ebû Nuaym’ýn ¥ilye’si gibi eserler-
de ve Ýbn Kesîr’in el-Bidâye’si gibi tarih
kitaplarýnda bulunmaktadýr. Vehb’in riva-
yetlerinin genel kabul görmesinde hakî-

olmuþlardý. Kabilenin daha önce Ýslâm’ý ka-
bul eden bazý fertleri çeþitli gazvelerde ya-
rarlýk göstermiþtir; Vehb b. Kabûs ile ye-
ðeni Hâris b. Ukbe bunlarýn en meþhur-
larýndandýr.

Daðlarda çobanlýk yaptýðý anlaþýlan Vehb,
Uhud Gazvesi’nin cereyan edeceði gün ye-
ðeni Hâris’le birlikte sürülerini Müzeyne
daðýndan Medine’ye getirmiþti. Bu sýrada
çok tenha görünen þehirdeki halkýn müþ-
riklerle savaþmak üzere Uhud’a gittiðini
öðrendi. Bir süre önce Sa‘d b. Muâz vasý-
tasýyla (Ýbn Hacer, VI, 492) veya o gün (Ýbn
Abdülber, IV, 122; Ýbnü’l-Esîr, IV, 323) müs-
lüman olduðu kaydedilen Vehb ve yeðeni
Ýslâm ordusuna katýlmak için yola çýktýlar
ve savaþýn ilk safhasýnýn sona erip müþ-
riklerin yenilgiye uðradýðý, müslümanlarýn
da ganimet toplamaya baþladýðý esnada
Uhud’a vardýlar. Onlar da bir yandan müþ-
rikleri kovalamaya, bir yandan da ganimet
toplamaya giriþtiler. Ancak müslüman ok-
çularýn yerlerini terketmesi sonunda Hâ-
lid b. Velîd ve Ýkrime b. Ebû Cehil kuman-
dasýndaki müþrik süvarilerinin saldýrýsý
yüzünden savaþ müslümanlarýn aleyhine
döndü ve çözülme baþladý. Vehb, Hz. Pey-
gamber’in yanýnda kalarak onu koruyan-
lar arasýnda yer aldý. Bir ara müþrik asker-
lerinden bir grubun Resûl-i Ekrem’in yaný-
na yaklaþmasý üzerine Resûl-i Ekrem on-
larýn karþýsýna kimin çýkacaðýný sordu. Vehb
hemen ileri atýldý ve ok atýþlarýyla onlarý
durdurup geri çekilmeye mecbur etti. Bir
süre sonra ikinci bir grup gelince Vehb
bu defa yalýn kýlýç müþriklerin arasýna dal-
dý ve onlarý daðýttý. Üçüncü bir grup sal-
dýrýya geçtiðinde Resûlullah, “Kalk þunlarý
da defet, müjdeler olsun ki sana cennet
var!” dedi. Vehb de böyle bir fýrsatý kaçýr-
mayacaðýný söyleyerek müþriklerin üzeri-
ne atýldý; çarpýþarak düþman saflarýnýn ge-
risine kadar ulaþtýktan sonra dönüp tek-
rar aralarýna daldý, fakat bu sýrada müþ-
riklerin kýlýç ve mýzrak darbeleriyle þehid
oldu. Müþrikler Vehb’e duyduklarý öfkeyi
cesedinden çýkarmaya (müsle) kalkýþtýlar.
Savaþýn ardýndan Hz. Peygamber yirmi ye-
rinden yara alan Vehb’in naaþýnýn baþýnda
durarak, “Ben senden razýyým, Allah da ra-
zý olsun!” dedi, defniyle bizzat ilgilendi ve
ayakta durmakta zorlanmasýna raðmen
defin iþi bitinceye kadar kabrin baþýnda
bekledi. Elbisesi kefen olarak yetiþmedi-
ði için ayaklarýnýn üzerine etraftan topla-
nan otlar örtüldü. Vehb’in kahramanlýðý-
na, Müslümanlýðý benimsemesinden çok
kýsa bir süre sonra kazandýðý mertebeye
ve Resûl-i Ekrem’in ona gösterdiði raðbe-
te imrenen Hz. Ömer ile Sa‘d b. Ebû Vak-
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sonra bu görüþünden vazgeçerek piþman-
lýðýný dile getirmiþtir (Ýbn Sa‘d, VI, 71; Miz-
zî, XXXI, 147).

Eserleri. 1. Me³åzî Resûlillâh. Eserin
228 (843) yýlýnda istinsah edildiði söyle-
nen ve Heidelberg’de bulunan bir parçasý
Raif Georges Khoury tarafýndan Almanca
çevirisiyle birlikte neþredilmiþ, M. J. Kis-
ter bu neþirdeki eksiklik ve yanlýþlýklarla
ilgili bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.). Ýki
bölümden oluþan bu parçanýn ilk bölü-
münde Hz. Peygamber’in Akabe buluþ-
masý, müþriklerin Dârünnedve toplantýla-
rý ve hicret, ikinci bölümünde Hz. Ali’nin
bir seriyyesi hakkýnda bilgiler yer almakta-
dýr (Kister, XXXVII [1974], s. 556; EI2 [Ýng.],
XI, 35). 2. Kitâbü’l-Mülûki’l-mütevvece
min ¥imyer ve aÅbârihim ve šý½a½ý-
him ve šubûrihim ve eþ£ârihim. Yemen
tarihine iliþkin efsanevî halk hikâyeleriyle
Tevrat ve Ýncil’den alýnmýþ rivayetlerden
meydana gelen eser kýsa bir dünya tarihi-
ni de içermektedir. Vehb’in soyundan ge-
len Ýbn Hiþâm’a nisbetle neþredilen Ki-
tâbü’t-Tîcân fî mülûki ¥imyer’in (nþr.
Fritz Krenkow, Haydarâbâd 1347; nþr. Ab-
dülazîz el-Mekalih, San‘a 1979, 2008; Ka-
hire 1996) önemli bir kýsmý Vehb’den akta-
rýlan rivayetlerden teþekkül ettiðine göre
bu iki eserin ayný metin olduðu yahut Ýbn
Hiþâm’ýn Vehb’in eserinden büyük oran-
da faydalandýðý ileri sürülebilir. Kitap ay-
rýca Yemen tarihiyle ilgili birçok çalýþma-
nýn kaynaklarýndandýr. 3. Kitâbü’l-Ýsrâßî-
liyyât (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1390). Mitolojik
unsurlarý tarihsel materyaller diye kabul
ettiði ileri sürülen Vehb b. Münebbih (N.
Ahmed Faruqi, s. 93), bu eserinde geç-
miþ ümmetlere dair Kur’an âyetlerini açýk-
larken Eski Ahid’de yer alan mitolojik un-
surlardan ve hikâyelerden yararlanmýþtýr.
Ayrýca Kâ‘b el-Ahbâr ve Abdullah b. Se-
lâm’a dayandýrýlan rivayetleri de toplamýþ,
kutsal metinlerden yararlanarak bunlara
baþka hikâyeler de eklemiþtir (Abdülazîz
ed-Dûrî, s. 32). 4. Kitâbü’l-Mübtedeß (ve
šý½a½ü’l-enbiyâß). Bazý kaynaklarda Æý½a-
½ü’l-enbiyâß adýyla geçen eser (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1328) kýsas-ý enbiyâ türünün ilk
örneklerinden sayýlýr. Yaratýlýþýn baþlangý-
cýný konu alan eseri Ýbnü’n-Nedîm, Vehb’in
torunu Abdülmün‘im b. Ýdrîs’e (ö. 228/
843) nisbet etse de, onun Vehb’e ait ol-
ma ihtimali kuvvetlidir. Zira Abdülmün‘im
b. Ýdrîs babasý aracýlýðýyla Vehb’in kitapla-
rýný nakletmekle bilinmektedir (Ýbn Sa‘d,
VII, 361). Ca‘fer b. Ahmed es-Serrâc tara-
fýndan manzum hale getirildiði belirtilen
(DÝA, XXXVI, 570) ve Ferrâ el-Begavî’nin

Me£âlimü’t-tenzîl’i gibi tefsirlere kaynak-
lýk eden Kitâbü’l-Mübtedeßde Vehb’in
uyguladýðý yöntemle ilgili Hüseyin el-Ke-
sâsibe bir çalýþma yapmýþtýr (bk. bibl.). 5.
Tefsîrü’l-Æurßân. Zümer sûresinden Vâ-
kýa sûresine kadar olan âyetleri tefsir etti-
ði zikredilen eserin (Keþfü’¾-¾unûn, I, 461;
Hikmet Beþîr Yâsîn, II, 62) bir nüshasý Hin-
distan’da (Salar Jang Ktp., nr. 391) bulun-
maktadýr. 6. ez-Zehrü’l-enîš fî šý½½ati
Yûsuf e½-Øýddîš. Her ne kadar Vehb b.
Münebbih’e izâfe edilse de (Habeþî, s. 12)
özellikle ismindeki secili ifade bu eserin da-
ha sonraki dönemlerde yazýldýðý intibaýný
uyandýrmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda Vehb’e
nisbet edilen diðer eserler þunlardýr: Ze-
bûr-i Dâvûd Tercemetü Vehb b. Mü-
nebbih, Mev£i¾a, ¥ikmetü Vehb b.
Münebbih, ¥ikmetü Lušmân, Fütû¼ü
Vehb b. Münebbih, Æý½a½ü’l-aÅyâr (aÅ-
bâr) (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1240, 1328; Hediy-
yetü’l-£ârifîn, II, 501). Vehb’e izâfe edilen
¥adî¦ü Dâvûd (nþr. R. G. Khoury, Wies-
baden 1972) ile biri Hz. Peygamber’in sî-
reti (nþr. R. G. Khoury, el-Meþriš, LXIV/4-
5 [Beyrut 1970], s. 592-614) diðeri astrolo-
jiyle (nþr. R. G. Khoury, Arabica, XIX [Lei-
den 1972], s. 139-144) ilgili iki risâlenin ona
aidiyeti þüphelidir (ÝA, XIII, 262). Vehb b.
Münebbih’in hadis ilmindeki yeri hakkýn-
da Þezâ Ahmed Abdülmuhsin (Vehb b.
Münebbih beyne’l-mücerri¼în ve’l-mu£ad-
dilîn [yüksek lisans tezi, 1998], Câmiatü’l-
Küveyt) ve Saliha Ünal (bk. bibl.), tarih
yazýcýlýðýndaki yeri hakkýnda Ammâr Fü-
reyz Zakzûk (Vehb b. Münebbih ve dev-
rühû fi’l-kitâbeti’t-târîÅiyye, [baský yeri
yok] 2002), Kütüb-i Tis£a’daki rivayetleri
ve Ýsrâiliyat’ýn yayýlmasýndaki rolü hakkýn-
da Alevî b. Þehâbeddin (Merviyyâtü Vehb
b. Münebbih ve devrühû fi’l-Ýsrâßîliyyât,
Ýrbid 2007) yüksek lisans tezleri hazýrla-
mýþlardýr.
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mane ve dindar kiþiliðinin rolü olmalýdýr.
Hz. Peygamber’e nisbet edilen, “Ümme-
timden iki kiþi çýkacak, birinin adý Vehb
olup Allah ona hikmeti verecektir; diðeri
de Gaylân’dýr, o da ümmetime Ýblîs’ten da-
ha zararlýdýr” sözü mevzû kabul edilmekle
birlikte Vehb’e nisbet edilen vecizeler onun
âdeta hikmetli sözlerin kaynaðý sayýldýðýný
göstermektedir. “Þüphe yok ki hikmet dün-
yalýklarý terkeden sakin kalbe yerleþir” di-
yen Vehb (Dârimî, “Mukaddime”, 48) bir
defasýnda oðluna þu nasihatte bulunmuþ-
tur: “Yavrum, hikmete sarýl, çünkü hayrýn
tamamý hikmettedir. Hikmet küçüðü bü-
yüðe karþý, köleyi hür olana karþý yüceltir.
Efendinin efendiliðini arttýrýr, fakiri hü-
kümdarlarýn meclislerine oturtur” (Dâri-
mî, “Mukaddime”, 34; ayrýca bk. Ebû Nu-
aym, IV, 27-84; Ýbn Kesîr, IX, 276-302). Ek-
seri ulemânýn Vehb hakkýndaki olumlu gö-
rüþlerine katýlmadýðýný söyleyen M. Reþîd
Rýzâ, onun rivayetler veya teþeyyu‘ doktri-
ni aracýlýðýyla Ýslâm’ý içeriden yýkmaya çalý-
þan Farslýlar’la iþ birliði içine girdiðini ileri
sürmüþtür (Tefsîrü’l-menâr, IX, 44). Vehb
b. Münebbih aracýlýðýyla birçok Ýsrâilî ri-
vayetin tefsir kitaplarýna girdiðini, ancak
bunlarýn bizzat Vehb tarafýndan uydurul-
duðu düþüncesini benimsemediðini söyle-
yen Muhammed b. Muhammed Ebû Þeh-
be de Ýsrâiliyat’ýn nakline aracýlýk etmesi
yüzünden Vehb’in eleþtirilebileceðini be-
lirtmiþtir (el-Ýsrâßîliyyât, s. 105).

Vehb’in, sayýlarý yetmiþ ile doksan üç
arasýnda deðiþen kutsal metinleri okudu-
ðunu söylediði zikredilmektedir (Ýbn Ku-
teybe, s. 459; Ebû Nuaym, IV, 28-29). Bu
sayý abartýlý olmakla birlikte kendisinin ön-
ceki kitaplara vukufunu göstermesi baký-
mýndan önemlidir. Onun geçmiþ peygam-
berler ve ümmetler hakkýndaki bilgisinin
bir kýsmýný bu metinlerden (Hatîb el-Bað-
dâdî, II, 114), bir kýsmýný da yahudi ve hý-
ristiyan âlimleriyle temasý sayesinde (Ce-
vâd Ali, I, 85-86; ÝA, XIII, 261) elde ettiði
belirtilir. Vehb’in Ehl-i kitap kaynaklarýn-
dan yaptýðý nakiller hadisçiler tarafýndan
makbul sayýlmamýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî,
Vehb’in kardeþini Þam’a gönderip kitap
satýn aldýrdýðýný ve bunlarý Arapça’ya ak-
tardýðýný belirten Yahyâ b. Maîn’e ait bir
ifadeye eserinde yer verir ve bu tür nakil-
lerden uzak durulmasý gerektiðine iþaret
eder. Vehb b. Münebbih, erken devrin
önemli tartýþma konularýndan biri olan ka-
der meselesiyle de ilgilenmiþ, bir dönem
kaderi inkâr eden anlayýþý benimseyip bu
konuda Kitâbü’l-Æader adýyla bir eser
kaleme almýþ (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
IV, 548), ancak kutsal kitaplarý okuduktan
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önemli mûsiki üstatlarý arasýnda yer al-
dý. Ýyi bir mûsiki hocasý olmasýnýn yaný sý-
ra bestekârlýðý da bulunan Vehbi Osman
Çelebi þairliðiyle de bilinmektedir. Esad
Efendi Atrabü’l-âsâr’da onun elli kadar
murabba ve tesbih bestelediðinden bah-
seder. Çeþitli kütüphanelerdeki el yazma-
sý güfte mecmualarýnda bazý tesbihleri-
ne rastlanmaktaysa da bunlar günümüze
ulaþmamýþtýr. Ancak Yýlmaz Öztuna rast
makamýnda bir peþrev ile iki saz semâisi-
nin bugüne kadar geldiðini söylemektedir.

Galatalý Vehbi Osman Çelebi’yi Atra-
bü’l-âsâr’da zikredilen, yine IV. Mehmed
zamanýnda þöhret bulmuþ, Tersâne-i Âmi-
re rûznâmecisi Mahmud Efendi’nin oðlu
ve Musâhib Mustafa Paþa’nýn divan efen-
disi, elli civarýnda beste, nakýþ ve þarký bes-
tekârý Galatalý Osman Efendi ile karýþtýr-
mamak gerekir.
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Sözlükte “karþýlýksýz vermek, baðýþla-
mak, daha çok vermek” anlamýndaki vehb
(hibe) kökünden türemiþ mübalaðalý bir
sýfattýr. Esmâ-i hüsnâdan biri olarak “kar-
þýlýk beklemeden bol bol veren” demektir
(Ýbnü’l-Esîr, s. 980). Vehb kavramý Kur’ân-ý
Kerîm’de yirmi beþ yerde geçmekte, bun-
larýn üçünde vehhâb þeklinde zikredilmek-
tedir (Âl-i Ýmrân 3/8; Sâd 38/9, 35). Fiil ka-
lýplarýnda olanlardan biri insana, biri Ceb-
râil’e (veya onun vasýtasýyla Allah’a), diðerleri
Cenâb-ý Hakk’a nisbet edilmiþ, yedi âyet-
te, “Rabbim, rabbimiz lutfet, baðýþla” (heb
lî, heb lenâ) anlamýnda geçmektedir (M.

F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “vhb” md.). Ýki
yerde Allah’ýn dilediðine kýz evlâdý, diledi-
ðine erkek çocuk verdiði ifade edilmekte,
diðerlerinde O’nun peygamberlere yöne-
lik lutuflarý anlatýlmaktadýr. Dua ve niyaz
içeren emir sîgalarýndan birinde dinî ilim-
lerde derinleþmiþ âlimlerin (râsihîn), di-
ðerlerinde peygamberlerin Cenâb-ý Hak’-
tan talepleri dile getirilmektedir. Vehhâb
ismi Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin esmâ-i hüs-
nâ listelerinde yer almaktadýr (“Da.avât”,
82; “Du.â,”, 10). Âl-i Ýmrân sûresinde (3/
7-8) dinî ilimlerde derinleþmiþ âlimlere nis-
bet edilen duanýn benzeri Hz. Peygam-
ber’in dualarýnda görülmekte (Müsned,
VI, 302; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 99), Resûlul-
lah’ýn yaptýðý çeþitli dualara baþlangýç ni-
teliðinde zikredilen tesbih metninde de
vehhâb ismi tekrarlanmaktadýr (Müsned,
IV, 54).

Teßvîlâtü’l-Æurßân adlý eserinde esmâ-i
hüsnâya özel bir önem atfeden Ebû Man-
sûr el-Mâtürîdî vehhâb ismini de yorum-
lamaktadýr. Buna göre insanýn sahip oldu-
ðu bütün iyilik ve mutluluk vesileleri sa-
dece ilâhî lutuf ve ihsanýn eseridir, kulla-
rýn bunlara hak kazandýðýndan söz edile-
mez. Zira üzerine gerekli olan bir iþi yeri-
ne getiren kimse için vehhâb sýfatý kulla-
nýlmaz (XII, 216). Esmâ-i hüsnânýn etimo-
lojisi için müstakil bir eser kaleme alan
Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî de ayný görüþe ka-
týlýr (Ýþtišåšu esmâßillâh, s. 126; krþ. Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vhb” md.). Ebû
Süleyman el-Hattâbî vâhib ile vehhâb ara-
sýndaki farký þöyle açýklar: Dünya serve-
tinden karþýlýksýz veren kimse vâhib, ver-
me iþini maddî ve mânevî alanlarda çok
ve sürekli tekrar eden kimse vehhâbdýr.
Hattâbî daha sonra yorumuna þöyle de-
vam eder: Ýnsanlar baþkalarýna daha çok
maddî deðerler hibe edebilirler. Bunun ya-
nýnda onlar meselâ onulmaz hastalýða ya-
kalanan kimseye þifa, kýsýr bir anneye ço-
cuk, yoldan çýkmýþ kimseye hidayet, belâ-
lara gömülmüþ insana kurtuluþ lutfede-
mezler. Vehhâb olan Allah Teâlâ’nýn ise bü-
tün bunlara gücü yeter (Þeßnü’d-du£âß, s.
53). Ebû Abdullah el-Halîmî vehhâbý Al-
lah’ýn fiilî sýfatlarý meyanýnda O’nun kâi-
natý idare etmesiyle ilgili görmüþ, insan-
lar arasý hediyeleþmenin önemine de kar-
þýlýklý sevgiyi yaþatmasý bakýmýndan vurgu
yapmýþtýr.

Gazzâlî gerçek anlamda cömertliðin ve
lutufkârlýðýn yalnýz Allah’a mahsus oldu-
ðunu söyler; insanlarda görülen övgü ve
sevgiye ihtiyaç duyma, yergiden kurtul-
ma, þeref ve ün kazanma gibi amaçlar
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(ö. 1091/1680 [?] )

Hânende ve bestekâr.
˜ ™

Ýstanbul’un Galata semtinde doðdu ve
orada yaþadý. Bu sebeple Galatalý Vehbi
Osman Çelebi diye tanýndý. Kaynaklarda ha-
yatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. 1640’-
tan önce hânende olarak Enderun’a alýn-
dý. Evliya Çelebi harem-i hâsta kendisiyle
arkadaþlýk ettiðini belirtir. Þöhretinin en
parlak zamaný Sultan IV. Mehmed döne-
midir (1648-1687). Sarayda Bostancý Oca-
ðý’nda “damcýlýk” görevinde bulundu ve
bu görevde iken emekliye ayrýldý. Güzel ve
yanýk bir sesi olan Vehbi Osman Çelebi’nin
mûsikideki asýl hocasý Derviþ Ömer Efen-
di’dir. Ayrýca baþkalarýndan aldýðý dersler-
le kendini yetiþtirdi; mûsikinin nazariya-
týna ve pratiðine hâkim olarak dönemin


