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Batý Cezayir’de bir liman þehri.
˜ ™

Cezayir’in kuzeybatýsýnda Vehrân körfe-
zinin bulunduðu bölgeyi çevreleyen ayný
adlý vilâyetin merkezi olup Kuzey Afrika’-
nýn Akdeniz sahilindeki en önemli liman
þehirlerinden biri ve baþþehir Cezayir’den
sonra ülkenin ikinci büyük þehridir. Veh-
rân adý, Berberî kökenli Sahrâ kavmi Tevâ-
rikler’in dilinde “çift aslan” veya “aslan ya-
taðý” anlamýna gelir. Arapça’da “parýldayan

þehir” mânasýnda Bâhiye diye de adlandý-
rýlýr. Batý dillerinde Oran þeklinde geçer.
Þehrin batý tarafýndaki Murcâcû sýradað-
larýnýn bir uzantýsý olan 375 m. yüksekli-
ðe sahip Eydûr tepesi limaný batýdan esen
rüzgârlardan korur. Eski þehir Re’sülayn
vadisinin (Vâdî Ýbni’l-Hayr, Vâdirrahâ) iki
yakasýna kurulmuþtu. Coðrafî yapýsý þehri
dýþ hücumlara karþý korunaklý ve strate-
jik bir konuma sahip kýlmýþtýr.

Vehrân, Endülüs Emevî Hükümdarý Ab-
dullah b. Muhammed’in hizmetindeki Mað-
râve kabilesi mensuplarý tarafýndan 290
(903) yýlýnda kuruldu. Ýlk dönemde þehre
Nefze ve Mesðan kabileleriyle Endülüs-
lüler yerleþti. Hem Fas’a hem Ýspanya’ya
çok yakýn bir noktada yer alan, surla çev-
rili olan þehir kýsa zamanda Batý Akdeniz’-
deki deniz yolunu kontrol eden bir ko-
numa yükselerek geliþti. Fâtýmîler’in bü-
tün Maðrib’e süratle yayýlan hâkimiyet-
leri esnasýnda Endülüs Emevîleri ile Fâ-
týmîler arasýndaki mücadeleye sahne ol-
du. Bu mücadeleler sýrasýnda 297 (910)
ve 342 (954) yýllarýnda büyük ölçüde tah-
ribata uðramakla birlikte daha sonra tek-
rar tesis edildi. 343’te (954-55) Fâtýmîler’e
tâbi Benî Ýfren’in eline geçti. Fâtýmîler’e
baðlý olarak Tunus’ta hüküm süren Zîrî-
ler bir müddet Vehrân’da hâkimiyet kur-
dularsa da bu hâkimiyetleri uzun sürme-
di. 473’te (1080) Murâbýt Hükümdarý Yû-
suf b. Tâþfîn Vehrân’ý zaptetti. 539’da
(1145) Muvahhidler’in egemenliði altýna
giren Vehrân’da bir donanma inþa etti-
ren Muvahhid hükümdarý þehri üs edine-
rek bütün Maðrib’i ve Endülüs’ü ele ge-
çirmek için deniz seferlerine baþladý. Yine
pek çok tahribata uðramakla birlikte Mu-
vahhidler döneminde büyük geliþme gös-
teren Vehrân’dan söz eden seyyahlar þe-
hirdeki bolluktan, geliþmiþ ticaretinden,
çarþýlarýndan ve korunaklý limanýndan öv-
güyle bahsederler. Muvahhidler’in halefle-
ri Abdülvâdîler döneminde Vehrân Lima-
ný’nýn Endülüs’le ticaretteki rolü daha da
arttý. Þehir önemli bir ticaret merkezi olan
Tilimsân’ýn limaný durumundaydý. Bu se-
beple XIV. yüzyýlda Abdülvâdîler’in baþþeh-
ri Tilimsân’ý pek çok defa kuþatan Merî-
nîler, Vehrân sahillerine de asker çýkardý
ve buraya bir de hisar yaptýrdý. Bu dönem-
de þehir ulemâ ve talebe için bir çekim
merkezi haline geldi. Nasrîler’in merke-
zi Gýrnata’nýn 1492’de Ýspanyollar’ýn eline
geçmesiyle bazý Endülüslü müslümanlarla
yahudiler Vehrân’a sýðýndý. Bu göçler þeh-
rin fizikî ve ticarî bakýmdan geliþmesine
katkýda bulundu. Ancak XVI. yüzyýl baþla-
rýnda bölgedeki sahil þehirlerini zapteden

duðunu ve bu sebeple anýlan eseri yazdý-
ðýný söyler (s. 27-37). Bilgileri kesinlik de-
recelerine göre yedi kýsma ayýran Gazzâlî
zannî bilgilerden saydýðý vehmiyyâtý altýn-
cý sýrada zikreder. Meselâ vehim gücü var-
lýðýn mutlaka bir yönde bulunduðuna ve
iþaret edilebilir durumda olduðuna hük-
meder; âleme ne bitiþik ne ondan ayrý,
âlemin ne dýþýnda ne de içinde bulunan
bir þeyin varlýðýný imkânsýz görür. Vehim
gücü için altý yönün hiçbirinde bulunma-
yan bir þeyden bahsetmek anlamsýzdýr.
Gazzâlî çeþitli kanýtlar ortaya koyarak bu
hükümlerin yanlýþ olduðunu savunur. Çün-
kü vehim gücü bir hükmün doðruluðuna
veya yanlýþlýðýna hayatýn baþýndan itiba-
ren yaþanan gözlem ve tecrübelerle ula-
þýr ve bu anlamda fýtrata uygun olan hük-
mü doðru sayar. Halbuki bir hükmün doð-
ruluðu veya yanlýþlýðý ancak aklî delille ke-
sinlik kazanýr. Nitekim vehim gücünün yön,
þekil, miktar gibi fiziksel ölçüleri varlýk þar-
tý saymasýna karþýlýk güç, bilgi, irade gibi
soyut kavramlarýn, hatta bizzat vehim kav-
ramýnýn birer varlýða iþaret ettiðine akýl
hükmeder. Bununla birlikte vehmiyyât tü-
ründen bazý bilgiler akýl yönünden de doð-
ru olabilir. Nitekim, “Bir insan ayný anda
iki mekânda bulunamaz” hükmü, yine arit-
metik ve geometriyle ilgili birçok önerme
vehmiyyâttan olduðu halde aklen de ge-
çerlidir (Mi£yârü’l-£ilm, s. 27-37, 147-149;
Mi¼akkü’n-na¾ar, s. 106-107). Ýbn Sînâ’-
dan sonra vehmiyyâttan bahsetmeyen hiç-
bir mantýk kitabý veya risâlesi yok gibidir.
Ýbn Sînâ sonrasýnda vehmiyyât yanlýþ öner-
melerin genel bir adý haline geldiði için mu-
galata veya safsatanýn vehmiyyâttan türe-
tilmiþ kýyaslar olduðu anlayýþý bu dönem-
de de sürdürülmüþtür (meselâ bk. Fah-
reddîn er-Râzî, I, 269; Nasîrüddîn-i Tûsî,

Vehrân’dan

bir görünüþ



619

vaný verildi. Vehrân’ý Garp Beyliði’nin mer-
kezi yapan Mehmed Bey þehri yeniden in-
þa ettirdiði gibi civardaki müslüman ve
yahudi nüfusu þehre yerleþtirdi. Bu dö-
nemde tekrar önem kazanan Vehrân Li-
maný’nda deniz ticareti zamanla geliþme-
ye baþladý. Kiliseye çevrilen camiler tekrar
aslýna döndürüldü. Bunun yaný sýra Mus-
tafa Paþa ve Mehmed Bey (Câmiu’l-Bâþâ) ca-
mileri yapýldý; ayrýca bir saray inþa edildi.
Ebû Ýsmâil Âga b. Avde el-Mezârî, Osman-
lýlar döneminde ªulû£u sa£di’s-su£ûd fî
aÅbâri Vehrân ve’l-Cezâßir ve Ýsbânyâ
ve Fransâ adýyla bir eser kaleme aldý. Mu-
hammed b. Yûsuf ez-Zeyyânî’nin de De-
lîlü’l-¼ayrân ve enîsü’s-sehrân fî medî-
neti Vehrân adlý bir eseri vardýr.

4 Ocak 1831’de Fransýzlar tarafýndan iþ-
gal edilen Vehrân’da özellikle camiler tah-
rip edildi. Þehrin müslüman nüfusu iç böl-
gelere göç etmek zorunda kaldý. Göç eden-
lerin terkettiði evlere ve camilere Fransýz
askerleri yerleþtirildi. Bazý camiler kiliseye
çevrildi. Baþta Fransa olmak üzere Avru-
palý devletlerden on binlerce kiþi Vehrân’a
getirilip yerleþtirildi. Yahudi nüfusu he-
men Fransýz tebaasýna girdi. Müslüman-
lar 1841 yýlýndan itibaren Vehrân’a dön-
me imkânýna kavuþtularsa da Cezayir’in
1962’de baðýmsýzlýðýna kavuþmasýna ka-
dar þehirde azýnlýk statüsünde kaldýlar.
Aðýrlýklý olarak Fransa ve diðer Avrupa ül-
kelerine mensup halkýyla Vehrân bu dö-
nemde Cezayir’de Avrupa ile ticaretin en
önemli merkeziydi. Bu arada nüfusu ar-
tan þehir oldukça geliþti. Bugün Vehrân
Limaný baþþehir Cezayir’in limanýyla reka-
bet halindedir. Þehirde modern yapýlarla
bilim, kültür, ekonomi ve turizm alanýnda

büyük bir geliþme gerçekleþtirildi. Günü-
müzde ticarî ve içtimaî hayattaki refah
düzeyi eðitim alanýnda da kendini göster-
mekte, Vehrân Üniversitesi ile Muhammed
Bû Ziyâf Bilim ve Teknoloji Üniversitesi þeh-
rin bilim ve kültür hayatýna canlýlýk kat-
maktadýr. 2009 yýlýna ait verilere göre þeh-
rin nüfusu 852.000, ayný adý taþýyan idarî
birimin nüfusu ise 1.453.158 idi.
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Kastilya Krallýðý 17 Mayýs 1509’da Vehrân’ý
iþgal edip halkýnýn büyük kýsmýný katletti,
geri kalanlarý da esir aldý. Bu dönemde nü-
fusu azalan þehirde müslüman ve yahudi
kalmadý. Ýspanyollar þehrin sur ve kalele-
rini geniþlettiler.

Akdeniz’in güneybatý ucunda Osman-
lýlar’a baðlý olarak Cezayir’e hâkim olan
Oruç Reis, Vehrân ve çevresini 1516 yýlýn-
da ablukaya aldý. Ancak kendisinden yar-
dým talep eden mahallî idarecilerin böl-
gede Osmanlý varlýðýndan rahatsýzlýk duy-
masý ve Ýspanyollar’la iþ birliði yapmasý ne-
ticesinde 924’te (1518) Oruç Reis, kardeþi
Ýshak Reis ve çok sayýda adamý öldürül-
dü. Barbaros Hayreddin Paþa bölgeyi kur-
tarma giriþimlerini sürdürdüyse de Veh-
rân’ý Ýspanyollar’dan alamadý. 1556 yýlýnda
Cezayir Beylerbeyi Sâlih Paþa zamanýnda
Piyâle Paþa tarafýndan Vehrân’ý yeniden
fethetme giriþimi de beylerbeyinin ölümü
üzerine sonuçsuz kaldý. Cezayir Beylerbe-
yi Hasan Paþa, 1563’te þehri tekrar ku-
þattý, ancak Ýspanya’dan yardýmcý kuvvet-
lerin gelmesiyle geri çekilmek zorunda
kaldý. Ayný dönemde yaþanan büyük kole-
ra salgýný Vehrân’ý da etkiledi. 1708 yýlýna
kadar Vehrân’ý hâkimiyetleri altýnda tutan
Ýspanyollar, Berberî saldýrýlarýnýn yanýsýra
kýtlýk ve veba gibi salgýn hastalýklarla uð-
raþmak zorunda kaldýlar. Cezayir Garp Bey-
liði’nin merkezi Muasker’i yeniden inþa
eden ve halk arasýnda “Bûþelagam” (ko-
cabýyýk) lakabýyla tanýnan Mustafa b. Yû-
suf Bey’in kuvvetleri uzun bir kuþatma-
nýn ardýndan 1708’de Vehrân’ý Osmanlýlar
adýna teslim aldý. Vehrân’ýn fethi Osmanlý
baþþehrinde büyük sevinç uyandýrdý. Mus-
tafa b. Yûsuf Bey merkezini bu þehre ta-
þýdý. Stratejik açýdan büyük önem taþýyan
þehir Ýspanyollar tarafýndan 1732’de geri
alýndý. Þehirde Osmanlý yönetimindeki yir-
mi dört yýllýk sürede tekrar canlanan de-
niz ticareti Ýspanyol idaresiyle birlikte so-
na erdi. Bu dönemde þehrin nüfusu azal-
dý. Halk 1790 yýlýndaki depremde zarar gö-
ren kasabayý terkedip vadinin doðu yaka-
sýnda yeni bir yerleþim birimi kurdu.

12 Eylül 1792 tarihinde Muasker’deki
Osmanlý idarecisi Kuloðlu Mehmed b. Os-
man, Vehrân’ý Ýspanyollar’dan geri almayý
baþardý. Vehrân’ýn bu fethi de Ýstanbul’-
da büyük memnuniyetle karþýlandý. Meh-
med Bey’e baþarýsýndan dolayý halk tara-
fýndan Mehmed (Muhammed) el-Kebîr un-
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