VEHB b. MÜNEBBÝH
vâd), Tunus 2009, s. 364-368; Mizzî, Teh×îbü’lKemâl, XXXI, 140-162; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 544-557; a.mlf., el-Mu³nî, II, 727; Ýbn
Kesîr, el-Bidâye, IX, 276-302; Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, XI, 168; Keþfü’¾-¾unûn, I, 461; II,
1240, 1328, 1390, 1747; Hediyyetü’l-£ârifîn, II,
501; Reþîd Rýzâ, Tefsîrü’l-menâr, IX, 44; Cevâd Ali,
el-Mufa½½al, I, 84-87; N. Ahmed Faruqý, Early
Muslim Historiography, Delhi 1979, s. 92-93;
Abdülazîz ed-Dûrî, The Rise of Historical Writing
among Arabs (ed. ve trc. Lawrence I. Conrad),
Princeton 1983, s. 32, 122-135; Abdullah Muhammed Habeþî, Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî fi’l-Yemen, Beyrut 1408/1988, s. 12; Hikmet Beþîr Yâsîn, Ýstidrâkâtü TârîÅi’t-türâ¦i’l-£Arabî, Cidde
1422, II, 62; M. Ebû Þehbe, el-Ýsrâßîliyyât ve’lmev²û£ât fî kütübi’t-tefsîr, Beyrut 2005, s. 105;
Saliha Ünal, Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b.
Münebbih’in Hadis Ýlmindeki Yeri (yüksek lisans
tezi, 2008), SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 210;
M. J. Kister, “On the Papyrus of Wahb b. Munabbih”, BSOAS, XXXVII (1974), s. 545-571; XL
(1977), s. 125-127; Hüseyin el-Kesâsibe, “Menhecü Vehb b. Münebbih fî kitâbihi’l-Mübtede,”,
Dirâsât, XXIV/2, Amman 1997; J. Horovitz, “Vehb
b. Münebbih”, ÝA, XIII, 260-262; Raif Georges
Khoury, “Wahb b. Munabbih”, EI 2 (Ýng.), XI, 3436; H. Z. Hirschberg, “Wehb Ibn Munabbih”, EJd.,
XVI, 241-242; Ali Turgut, “Serrâc, Ca‘fer b. Ahmed”, DÝA, XXXVI, 570; J. Jacrobs – M. Seligsohn,
“Wahb Ibn Munabbih”, www.Jewisheniyclopedia.
com (13 Ekim 2011).

Mahmut Demir
ÿMehmet Emin Özafþar

–

—
VEHB b. VEHB

˜

(bk. EBÜ’l-BAHTERÎ, Vehb b. Vehb).

™

önemli mûsiki üstatlarý arasýnda yer aldý. Ýyi bir mûsiki hocasý olmasýnýn yaný sýra bestekârlýðý da bulunan Vehbi Osman
Çelebi þairliðiyle de bilinmektedir. Esad
Efendi Atrabü’l-âsâr’da onun elli kadar
murabba ve tesbih bestelediðinden bahseder. Çeþitli kütüphanelerdeki el yazmasý güfte mecmualarýnda bazý tesbihlerine rastlanmaktaysa da bunlar günümüze
ulaþmamýþtýr. Ancak Yýlmaz Öztuna rast
makamýnda bir peþrev ile iki saz semâisinin bugüne kadar geldiðini söylemektedir.
Galatalý Vehbi Osman Çelebi’yi Atrabü’l-âsâr’da zikredilen, yine IV. Mehmed
zamanýnda þöhret bulmuþ, Tersâne-i Âmire rûznâmecisi Mahmud Efendi’nin oðlu
ve Musâhib Mustafa Paþa’nýn divan efendisi, elli civarýnda beste, nakýþ ve þarký bestekârý Galatalý Osman Efendi ile karýþtýrmamak gerekir.
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Ýstanbul’un Galata semtinde doðdu ve
orada yaþadý. Bu sebeple Galatalý Vehbi
Osman Çelebi diye tanýndý. Kaynaklarda hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. 1640’tan önce hânende olarak Enderun’a alýndý. Evliya Çelebi harem-i hâsta kendisiyle
arkadaþlýk ettiðini belirtir. Þöhretinin en
parlak zamaný Sultan IV. Mehmed dönemidir (1648-1687). Sarayda Bostancý Ocaðý’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 Efendi’dir. Ayrýca baþkalarýndan aldýðý derslerle kendini yetiþtirdi; mûsikinin nazariyatýna ve pratiðine hâkim olarak dönemin
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Allah’ýn isimlerinden
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Sözlükte “karþýlýksýz vermek, baðýþlamak, daha çok vermek” anlamýndaki vehb
(hibe) kökünden türemiþ mübalaðalý bir
sýfattýr. Esmâ-i hüsnâdan biri olarak “karþýlýk beklemeden bol bol veren” demektir
(Ýbnü’l-Esîr, s. 980). Vehb kavramý Kur’ân-ý
Kerîm’de yirmi beþ yerde geçmekte, bunlarýn üçünde vehhâb þeklinde zikredilmektedir (Âl-i Ýmrân 3/8; Sâd 38/9, 35). Fiil kalýplarýnda olanlardan biri insana, biri Cebrâil’e (veya onun vasýtasýyla Allah’a), diðerleri
Cenâb-ý Hakk’a nisbet edilmiþ, yedi âyette, “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, dilediðine erkek çocuk verdiði ifade edilmekte,
diðerlerinde O’nun peygamberlere yönelik lutuflarý anlatýlmaktadýr. Dua ve niyaz
içeren emir sîgalarýndan birinde dinî ilimlerde derinleþmiþ âlimlerin (râsihîn), diðerlerinde peygamberlerin Cenâb-ý Hak’tan talepleri dile getirilmektedir. Vehhâb
ismi Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin esmâ-i hüsnâ listelerinde yer almaktadýr (“Da.avât”,
82; “Du.â,”, 10). Âl-i Ýmrân sûresinde (3/
7-8) dinî ilimlerde derinleþmiþ âlimlere nisbet edilen duanýn benzeri Hz. Peygamber’in dualarýnda görülmekte (Müsned,
VI, 302; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 99), Resûlullah’ýn yaptýðý çeþitli dualara baþlangýç niteliðinde zikredilen tesbih metninde de
vehhâb ismi tekrarlanmaktadýr (Müsned,
IV, 54).

Teßvîlâtü’l-Æurßân adlý eserinde esmâ-i
hüsnâya özel bir önem atfeden Ebû Mansûr el-Mâtürîdî vehhâb ismini de yorumlamaktadýr. Buna göre insanýn sahip olduðu bütün iyilik ve mutluluk vesileleri sadece ilâhî lutuf ve ihsanýn eseridir, kullarýn bunlara hak kazandýðýndan söz edilemez. Zira üzerine gerekli olan bir iþi yerine getiren kimse için vehhâb sýfatý kullanýlmaz (XII, 216). Esmâ-i hüsnânýn etimolojisi için müstakil bir eser kaleme alan
Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî de ayný görüþe katýlýr (Ýþtišåšu esmâßillâh, s. 126; krþ. Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vhb” md.). Ebû
Süleyman el-Hattâbî vâhib ile vehhâb arasýndaki farký þöyle açýklar: Dünya servetinden karþýlýksýz veren kimse vâhib, verme iþini maddî ve mânevî alanlarda çok
ve sürekli tekrar eden kimse vehhâbdýr.
Hattâbî daha sonra yorumuna þöyle devam eder: Ýnsanlar baþkalarýna daha çok
maddî deðerler hibe edebilirler. Bunun yanýnda onlar meselâ onulmaz hastalýða yakalanan kimseye þifa, kýsýr bir anneye çocuk, yoldan çýkmýþ kimseye hidayet, belâlara gömülmüþ insana kurtuluþ lutfedemezler. Vehhâb olan Allah Teâlâ’nýn ise bütün bunlara gücü yeter (Þeßnü’d-du£âß, s.
53). Ebû Abdullah el-Halîmî vehhâbý Allah’ýn fiilî sýfatlarý meyanýnda O’nun kâinatý idare etmesiyle ilgili görmüþ, insanlar arasý hediyeleþmenin önemine de karþýlýklý sevgiyi yaþatmasý bakýmýndan vurgu
yapmýþtýr.
Gazzâlî gerçek anlamda cömertliðin ve
lutufkârlýðýn yalnýz Allah’a mahsus olduðunu söyler; insanlarda görülen övgü ve
sevgiye ihtiyaç duyma, yergiden kurtulma, þeref ve ün kazanma gibi amaçlar
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vehhâb sýfatýyla baðdaþmaz. Hatta cehennem korkusu ve cennet arzusu da doruk
noktasýndaki baðýþ vasfýyla uyuþmaz. Kâmil insan Allah’a sadece O’nun rýzasý için
kulluk eder. Kulun Cenâb-ý Hakk’ý sevmesi
kölenin efendisini bir amaçla sevmesi gibi deðil babanýn evlâdýna mahabbet beslemesi gibidir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 8788). Kulun vehhâb isminden nasibi, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ýn lutfettiði nimetleri O’nun kullarýna
sadece kendi rýzasýný elde etmek için vermesidir, çünkü Allah’ýn kulundan razý olmasý diðer bütün nimetlerin fevkindedir. Esmâ-i hüsnânýn insanla ilgili grubu içinde
yer alan vehhâb ismi kerîm, mâni‘, muðnî,
rahmân, rahîm, raûf ve rezzâk gibi isimlerle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Muhammed b. Abdülvehhâb’a
(ö. 1206/1792)
nisbet edilen dinî-siyasî akým.

™

Ortaya çýkýþýndan günümüze kadar Ýslâm dünyasýnda çok yönlü ve geniþ bir etkiye sahip dinî ve siyasî bir harekettir. Adýný hareketin dinî yönünün temellerini atan
Muhammed b. Abdülvehhâb’a nisbetle almýþ, bu adlandýrma akýmýn dýþýndaki dinî
çevrelerde, ilmî ve siyasî sahalarda geniþ
kullaným alaný bulmuþtur. Mensuplarý ise
akýmý Ehl-i sünnet dairesinde kalan bir ýslah ve dinin aslýna dönüþmesini hedefleyen bir ihya hareketi olarak gördüðünden
Muvahhidûn (ehl-i tevhîd) veya izledikleri
geleneksel dinî usule göre Ehl-i hadîs ya da
Selefiyye diye anýlmayý tercih etmiþtir. Bunun yanýnda birçok Ýslâm ülkesinde, Veh-

hâbîlik’le doðrudan ilgileri olmadýðý halde
ortak bazý görüþleri ve tutumlarý sebebiyle kimi gelenekçi ve modernist dinî gruplar ya da son yýllarda siyasal Ýslâm, radikalizm, dinî aþýrýlýk veya terörle iliþkilendirilen çeþitli grup ve hareketler için de Vehhâbî adý uluslar arasý basýn ve politik çevrelerde yaygýnlýk kazanmýþtýr. Çeçen baðýmsýzlýk hareketiyle Orta Asya ülkelerindeki rejim karþýtý dinî-siyasî hareketler için
bu ismin kullanýlmasý söz konusu yanlýþ adlandýrmanýn göze çarpan örneklerinden
biridir (Knysh, XLIV/1 [2004], s. 22-26).
Tarihçe. Vehhâbîliðin kurucusu, Arabistan’ýn Necid bölgesindeki Uyeyne’de Hanbelî kadýsýnýn oðlu olarak 1115 (1703) yýlýnda dünyaya gelen Muhammed b. Abdülvehhâb’dýr. Düþünceleri ilim tahsili amacýyla gittiði Mekke ve Medine’de þekillenmeye baþladý. Basra seyahati sýrasýndaki müzakere ve münazaralarýnda özellikle tevhid inancýna yönelik farklý görüþleri
bölgedeki bazý âlimlerin tepkisini çektiði
için Necid’e dönmek zorunda kaldý. Uyeyne emîriyle ihtilâfý yüzünden Hureymilâ’da bulunan babasýnýn yanýna yerleþti. Babasýnýn ölümünün (1740) ardýndan þirk diye gördüðü bazý dinî uygulamalar için bir
hareket baþlattý. Ancak kendisine karþý
muhalefetin þiddetlenmesi üzerine tekrar Uyeyne’ye, burada da ciddi bir muhalefetle karþýlaþýnca 1158’de (1745) Suûd
ailesinin hâkimiyetindeki Dir‘iye’ye gitti.
Hureymilâ ve Uyeyne’de bulamadýðý siyasî himayeye Dir‘iye emîri Muhammed b.
Suûd’un yanýnda kavuþmasý Ýbn Abdülvehhâb için önemli bir geliþme oldu. Bu ikisi
arasýnda yapýldýðý iddia edilen bir antlaþmaya göre Suûdî emîri, þeyhin Suûdî hâkimiyetini desteklemesi taahhüdü karþýlýðýnda Vehhâbî davasýný yayma hususunda her türlü yardýmý yapmaya söz verdi.
Böylece Ýbn Abdülvehhâb fikirlerini yayabilmek için ihtiyaç duyduðu siyasî desteðe, Ýbn Suûd da siyasî hâkimiyet alanýný
geniþletebilmek için güçlü bir dinî þahsiyete kavuþmuþ oluyordu. Bu ittifakýn saðladýðý dinamizmle Suûdîler, Ýbn Abdülvehhâb’ýn vefat ettiði 1792 yýlýna kadar geçen
sürede Riyad, el-Harc ve Kasîm’de hâkimiyet kurdular, Necid’in bedevî kabilelerini itaat altýna aldýlar. 1795’te ise Ahsâ’yý
ele geçirdiler.

XIX. asrýn ilk yýllarýndan itibaren SuûdîVehhâbî ittifaký kuzeyde Irak ve Suriye,
güneyde Uman ve batýda Hicaz topraklarýna doðru yayýlmaya çalýþtý. 1801’de Kerbelâ’ya gerçekleþtirilen baskýnýn ardýndan
1803-1805 yýllarý arasýnda Tâif, Mekke ve

Medine ele geçirildi. Baðdat ve Þam eyaletlerinin Suûdî-Vehhâbî kuvvetlerinin Hicaz’ý ele geçirmesine engel olamamasý
üzerine bölgede yeni bir güç olarak yükselen Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa, Vehhâbîler’i Hicaz’dan çýkarmak için görevlendirildi. 1811’de harekete geçen Mýsýr kuvvetleri 1813 yýlý itibariyle Mekke ve Medine’yi tekrar Osmanlý yönetimi altýna aldýlar. Dir‘iye’ye kadar geri çekilen Suudî-Vehhâbî kuvvetleri 1818’de bu þehri de kaybetti. Türkî b. Abdullah 1824’te Riyad’ý geri alarak Suûd emirliðini yeniden tesis etti ve Vehhâbî ulemâsý Riyad’ý tekrar merkez edindi. Cebeliþemmer bölgesinde ortaya çýkan güçlü emîr Muhammed b. Reþîd’in Suûd ailesine karþý mücadelesi sonucu Suûdîler’in 1891’de Riyad’dan ayrýlýp
Küveyt’e yerleþmeleriyle Vehhâbîler siyasî
destekten mahrum kaldý.
1902’de Abdülazîz b. Abdurrahman esSuûd’un Riyad’ý tekrar ele geçirmesiyle
Vehhâbîlik Necid’de yeniden etkin duruma geldi. 1912 yýlýndan itibaren Necid kabilelerine mensup bedevîleri “hicre” denilen köy ve kasabalarda iskân eden ve görevlendirdiði hocalarla bunlara dinî eðitim
veren Ýbn Suûd, Ýhvân adlý etkili bir askerî
gücü de teþkil etmiþ oluyordu. Riyad ve
çevresinde Vehhâbî-Suûdî hâkimiyeti artmaya devam etti. Osmanlý Devleti fiilî durumu kabullendi ve Mayýs 1914’te Necid’e
vilâyet statüsü verilerek Abdülazîz b. Abdurrahman vali tayin edildi. I. Dünya Savaþý þartlarýnda güçlenmeye devam eden
Suûdîler, Reþîdîler ve Þerif Hüseyin kuvvetlerine karþý verdikleri mücadelelerde
baþarýlý olup 1920’lerde Hicaz bölgesine
hükmeder duruma geldiler. Ýbn Suûd’un
açtýðý cihad bayraðý altýnda 1930’lara kadar sürecek bir mücadele sonucunda Suudi Arabistan bugünkü sýnýrlarýna ulaþtý. Ýngiltere ile yapýlan antlaþmalar Ýhvân
güçlerinin daha ileriye varacak harekâtýna izin vermiyordu. Cihadý sürdürmek isteyen Ýhvân reisleri gayri müslimlere ve
Þiîler’e karþý hoþgörülü olmakla, Vehhâbî
prensiplerinin uygulanmasýnda yetersiz
kalmakla suçladýklarý Ýbn Suûd’a isyan ettiler. Bu isyan devlet görevlisi âlimlerin fetva desteði ve askerî tedbirlerle 1929’da
bastýrýldý. 1932’de Suudi Arabistan Krallýðý’nýn ilân edilmesiyle Vehhâbîlik baðýmsýz
ve kalýcý devlet desteðine kavuþmuþ oldu.
Doktrin. Ýslâm tarihi boyunca benzeri
pek çok fikir ortaya çýkmasýna raðmen
Vehhâbîlik kadar kolay yayýlan ve siyasal
boyut kazanan baþka bir fikir hareketi görülmemiþtir. Bunda þüphesiz Vehhâbîliðin
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