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VEHB b. MÜNEBBÝH

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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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


