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b. Yahyâ el-Veþþâ’ el-A‘râbî
(ö. 325/937)

Arap dili,
Arap edebiyatý ve ahbâr âlimi.

˜ ™

246 (860) veya 255 (869) yýlýnda Bað-
dat’ta doðdu. Kendisinin yahut babasýnýn
ipek elbise (veþy) ticaretiyle uðraþmasýn-
dan dolayý Veþþâ / Ýbnü’l-Veþþâ diye taný-
nýr (Sem‘ânî, V, 604). Ayrýca elbiselere na-
kýþ iþleme sanatýyla uðraþtýðý için veya en
tanýnmýþ eseri el-Müveþþâ’dan (nakýþlý,
süslü) dolayý “el-Müveþþâ sahibi” anla-
mýnda bu isimle anýlmýþ olmasý da muh-
temeldir. Dönemin Kûfe mektebinin lideri
Sa‘leb ve Basra mektebinin lideri Müber-

red’in derslerine devam etmesi, kitapla-
rýnda onlarýn görüþlerine yer vermesi gra-
merde Baðdat seçmeci okuluna mensu-
biyetini gösterir. Özellikle Sa‘leb ile nahiv
ve lugat âlimi Niftaveyh eserlerinde sýkça
baþvurduðu âlimler arasýnda bulunur. Bað-
dat’ta yirmi kadar âlimden faydalanan Veþ-
þâ hadis kültürünü büyük ölçüde Ahmed
b. Ubeyd b. Nâsýh’a borçludur. Ebû Asîde
künyesiyle tanýnan ve Abbâsî Halifesi Mu‘-
tez-Billâh’a da hocalýk yapan bu âlimden
eserlerinde çokça söz eder (el-Fâ²ýl’da on
beþ, el-Müveþþâ’da on üç yerde). Yine Mu‘-
tazýd-Billâh ile Müktefî-Billâh’ýn hocasý olan
hadis ve fýkýh âlimi Ýbn Ebü’d-Dünyâ önem-
li üstatlarý arasýnda yer alýr. Ebû Bekir Ab-
dullah b. Ebû Sa‘d el-Verrâk, Ýbn Ebû Hay-
seme, Ubeyd b. Þüreyk, Muhammed b. Ýb-
râhim el-Karî, Hâris b. Ebû Üsâme, Mu-
hammed b. Ahmed el-Küdeymî, Muham-
med b. Yûnus el-Küdeymî yararlandýðý,
semâ veya rivayette bulunduðu hocalarýn-
dandýr (Hatîb, I, 253-254). Kaynaklarýn ço-
ðunda Veþþâ’nýn halk mektebinde (mek-
tebü’l-âmme) ders vererek geçimini sað-
ladýðý kaydedilir. Ancak Veþþâ’nýn saray çev-
resiyle yakýn iliþki kurmasý, Mu‘temid-Alel-
lah’ýn eþi Hallâfe’nin câriyesi, dönemin Bað-
dat’ýnda kültürüyle tanýnan kadýnlarýndan
biri olan Münye el-Kâtibe’nin ondan isti-
fade edip hadis rivayet etmesi ve bazý üs-
tatlarýnýn saray hocalarý arasýnda yer al-
masý Veþþâ’nýn hilâfet sarayýnda da hoca-
lýk yaptýðýný teyit etmektedir. Veþþâ Bað-
dat’ta vefat etti.

Veþþâ genelde “edep”, özelde “zarf” di-
ye bilinen seçkin tabaka edebiyatýnýn ön-
de gelen temsilcilerindendir. Abbâsî top-
lumunda kabilecilik ve Arap taraftarlýðý
ortadan kalkýp Arap-mevâlî farký azalýn-
ca yerini ahlâkî erdem üstünlüðü almýþ-
týr. Baðdat’ta halife ve yönetici çevresiyle
emîr ve valiler seçkin tabakayý temsil et-
mekte, bunlar avam sýnýfýndan farklý ol-
duklarýný ispata çalýþan bir tutum ve dav-
ranýþ sergilemekteydi. Veþþâ “zarf” ana
baþlýðý altýnda yazdýðý eserlerde Abbâsî
devrindeki bu sosyokültürel olguyu dile ge-
tirmeye çalýþmýþtýr. Bir bakýma edep kav-
ramýyla örtüþen zarf “zarafet, nezaket, in-
celik, nükteli ve esprili konuþma” gibi an-
lamlar taþýyordu. Veþþâ’ya göre zariflerin
sahip olmasý gereken bu özelliklerin bir
kýsmý komþuya saygý gösterip onu hima-
ye etme, sözünde durma, utanç verici dav-
ranýþlardan kaçýnma gibi toplumsal ah-
lâkla ilgilidir. Bir kýsmý da düzgün konuþ-
ma, dürüst, iffetli ve nazik olma gibi bi-
reysel erdemlerle alâkalýdýr. Alt soydan
geldikleri halde zarafetleriyle sosyal bir ko-

Risâle, I, 298-300). Gazzâlî, bazý sözde sû-
fîlerin Allah’ýn kullarýn amellerine ihtiyacý-
nýn bulunmadýðý, dünyevî ve nefsânî tut-
kulardan arýnmanýn imkânsýzlýðýný tecrü-
be ederek anladýklarý, Allah katýnda þeklî
davranýþlarýn deðil kalp temizliðinin, O’na
duyulan muhabbet ve mârifetin önemli
olduðu gibi iddialar ileri sürdüklerini belir-
terek bunlarý aslýnda þeytanýn telkin etti-
ði vesveseler olarak yorumlar (Ý¼yâß, III,
405). Gazzâlî, þeytanýn yeterli bilgisi bu-
lunmayan avam tabakasýný dinin temel
konularýnda þüpheye düþürmek için on-
larýn akýllarýna Allah’ýn zâtý ve sýfatlarýyla
akýllarýnýn kavramayacaðý baþka konular-
da saptýrýcý sorular getirebileceðini belirte-
rek böyle durumlarda “Âmentü billâhi ve
resûlihî” demeyi tavsiye eden hadisi kay-
dettikten sonra (Müsned, V, 214; VI, 257;
benzer rivayetler için bk. Buhârî, “Bed,ü’l-
palk”, 11; Müslim, “Îmân”, 212-214) bu
tür vesveseler hisseden avam tabakasýna
iman ve teslimiyetlerini saðlam tutmala-
rýný, ibadetleri ve geçimleriyle meþgul ol-
malarýný öðütler (a.g.e., III, 36).

Vesveseyi hem psikoloji hem tasavvuf
yönünden inceleyen Gazzâlî (Ý¼yâß, III, 26-
47) eylemlerin psikolojik kaynaðý olan uya-
rýcýlarýn iyiliðe yönlendirenine ilham, kö-
tülüðe yönlendirenine vesvese dendiðini,
ilhamýn melekten, vesvesenin þeytandan
geldiðini belirtir. Sebeplerin asýl yaratýcýsý
ve düzenleyicisi olan Allah’ýn bazý kalpleri
ilhama uygun hale getirmesine “tevfik”,
bazýlarýný vesveseye elveriþli kýlmasýna “hýz-
lân” denir. Buna göre ilhamýn zýddý vesve-
se, meleðin zýddý þeytan, tevfikin zýddý hýz-
lândýr. Akýllarýný dünyaya yönlendirenlerin
kalpleri þeytanýn vesvesesine açýk hale ge-
lir, Allah’ý anan gönüller ise meleðin ilha-
mýna elveriþli olur. Gerçekte beþerî nitelik-
ler taþýmayan hiçbir insan bulunmadýðýna
göre þeytanýn vesvese ile karýþtýrmadýðý
hiçbir kalp yoktur. Nitekim Hz. Peygam-
ber kendisi dahil olmak üzere her insanýn
bir þeytanýnýn bulunduðunu, ancak ken-
disini izleyen þeytan müslümanlaþtýrýldý-
ðý için iyi þeyler telkin ettiðini bildirmiþtir
(Müsned, I, 385). Kalp Allah’a yönelip mâ-
rifete ve Allah’ýn rýzasýna yoðunlaþýrsa þey-
tanýn yerini melek alýr ve kula takvâ ilham
eder; kalp aþaðý güçlerin etkisine kapýlýp
bedensel hazlarýn esiri olursa þeytan nef-
se vesvese verip günah iþletmeye fýrsat
bulur. Böylece kalpleri hüküm altýna alan
þeytanlar bunlarýn içini dünyayý âhirete
tercih ettirecek vesveselerle doldururlar.
Sonuçta nefsânî tutkularýn peþinden gi-
den kimse artýk Allah’ýn deðil tutkularýnýn
kulu olur (Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 26-28).
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þark ve garp ahbârýndan nakledilen þâhid
ve misallerle incelenmiþtir. Ayrýca Ýbn Dâ-
vûd ez-Zâhirî’nin Kitâbü’z-Zehre’sinden
isim belirtilmeden yapýlan iffetli aþka dair
alýntýlara yer verilmiþtir. Ýbn Dâvûd’un bö-
lüm baþlarýnda kaydettiði bazý özdeyiþler
el-Müveþþâ’da yüzük kaþý yazýlarý diye
geçmektedir. Kitâbü’l-Müveþþâ’yý ilk de-
fa Rudolph E. Brünnow neþretmiþ (Lei-
den 1302/1885), D. Belmann eser hakkýn-
da Das Anstandbuch des Ibn al-Wa{-
{å’ adýyla bir tez hazýrlayýp yayýmlamýþ
(Halle 1966) ve eseri Ýbn al-Wa{{å’ Das
Buch des buntbestickten Kleides adýy-
la Almanca’ya çevirmiþtir (Breme 1984).
Bu neþirden faydalanýlarak eser Kahire’-
de (1324, 1345) ve Beyrut’ta (ts. [Dâru Sâ-
dýr]) tekrar basýlmýþtýr. Kitabýn ilmî neþ-
ri el-Müveþþâ evi’¾-¾arf ve’¾-¾urefâß
adýyla Kemâl Mustafa (Kahire 1372; Bey-
rut 1385/1965, 1979), e¾-æarf ve’¾-¾ure-
fâß adýyla Fehmî Sa‘d (Beyrut 1407/1986)
ve Kitâbü’l-Müveþþâ evi’¾-¾arf ve’¾-¾u-
refâß adýyla Abdülemîr Ali Mühennâ (Bey-
rut 1990) tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
2. el-Fâ²ýl fî ½ýfati’l-edebi’l-kâmil. Belâ-
gat ve fesahat örnekleri koleksiyonu olup
iki cüz içinde otuz beþ bölümden meyda-
na gelmektedir. Birinci bölümde belâgat
ve fesahat kavramlarý açýklandýktan son-
ra hulefâ ve hukemâya, kadýnlara, bede-
vîlere, câriyelere, esirlere, çocuklara, deli-
lere ve ahmaklara, kisrâ ve acemlere, el-
çilere ve diðer bazý kimselere ait seçilmiþ
hutbe, mev‘iza, vasiyet, emsal, özdeyiþ,
hikmetli söz, özür beyaný, tâziye, kutlama,
dua, tasvir örnekleri sýralanmýþtýr. Eseri Yû-
suf Ya‘kub el-Meskûnî (I-II, Baðdat 1972-
1976) ve Yahyâ Vehîb el-Cebbûrî (Beyrut
1411/1991) yayýmlamýþtýr. 3. Tefrîcü’l-mü-
hec ve sebebü’l-vü½ûl ile’l-ferec. Kay-
naklarda Ferecü’l-mühec ve Sürûrü’l-
mühec ve’l-elbâb fî resâßili’l-a¼bâb ad-
larýyla da geçen eser zarifler için mektup
yazým kýlavuzu niteliðindedir ve zariflerin
hayat tarzýna dair önemli bir kaynaktýr.
Kitapta aþk sitemlerini, aþk itiraflarý, aþk
yakarýþ ve serzeniþlerini, mektup cevap-
larý ve cevap taleplerini kaydeden mektup-
larla mektup mukaddimelerine iliþkin ör-
nekler ve zariflerin mektuplarýnda yer ve-
recekleri þiirler söz konusu edilmiþtir. Ese-
rin, Berlin Kraliyet Kütüphanesi’ndeki yaz-
masýna (nr. 8638) dayanýlarak tahkiksiz
basýmý gerçekleþtirilmiþtir (Kahire 1900). 4.
el-Memdûd ve’l-maš½ûr. Sonunda elif-i
memdûde ((א ve elif-i maksûre (� (א، bu-
lunan isimlerle ilgili bir tür sözlük ve ya-
zým kýlavuzudur. Eser, Ramazan Abdüt-
tevvâb tarafýndan önce Mecelletü Kül-

liyyeti’l-lu³ati’l-£Arabiyye’de (Câmiatü
Muhammed b. Suûd, VII, Riyad 1397/1977),
daha sonra müstakil olarak (Kahire 1979)
neþredilmiþtir. 5. Ve½âyâ mülûki’l-£Arab
min evlâdi’l-melik Æa¼¹ân b. Hûd en-
Nebî. Arap hükümdarlarýnýn öðütlerini
toplayan bir eserdir. Kahire (GAL Suppl.,
I, 189) ve Paris’te (Bibliothèque Nationa-
le, nr. 6338) nüshalarý bulunan eser yan-
lýþlýkla Yahyâ b. Reþþâ’ya nisbetle yayým-
lanmýþtýr (Baðdat 1332/1913, I. cilt).

Veþþâ’nýn ayrýca el-Fâ²ýl adlý kitabýnda
atýfta bulunduðu el-Murta²â fî ¼üsni
£afvi’l-eviddâß £an hefevâfi’l-eÅýllâß (s.
100), el-Ýbtihâc fi’½-½abri’l-müßeddî ilâ
cemîli’r-râ¼ati ve’l-infirâc (s. 124), el-
Æalâßid fî aÅbâri müte¾arrifâti’l-velâßid
(AÅbârü’l-müte¾arrifât) (s. 238), AÅbâru
Benî Hâþim (s. 124), Ve½âya’l-muhte-
¾ýrîn (s. 150); Kitâbü’l-Müveþþâßda (Feh-
mî Sa‘d neþri) referans verdiði el-Be¦ ve’l-
¼a¦ (s. 10), et-Tâc fî ½ýfati’l-enveki’l-
merzûš ve’¾-¾arîfi’l-mu¼tâc (s. 221),
Kitâbü’t-Tüffâ¼a (s. 270), Kitâbü’l-£Ýšd
(s. 270), Kitâbü’l-Æýyân (s. 219), Kitâ-
bü’l-Mušaffâ (el-Muštefâ) ve diðer kay-
naklarda geçen el-MuÅta½ar fi’n-na¼v,
Câmi£u’n-na¼v, el-Mü×ekker ve’l-müß-
enne¦, el-Farš, ƒalšu’l-insân, ƒalku’l-
feres, el-Mü¦elle¦, AÅbâru Øâ¼ibi’z-
zenc, el-¥anîn ile’l-ev¹ân, ¥udûdü’¾-
¾arfi’l-kebîr, es-Sülvân, el-Mü×ehheb,
Silsiletü’×-×eheb, ez-Zâhir fi’l-envâr
ve’l-ezâhîr, Zehretü’r-riyâ² (seçilmiþ na-
zým ve nesir örneklerini kapsayan on cilt-
lik bir eser olduðu belirtilmektedir, Ýbnü’l-
Kýftî, III, 62) adlý eserleri mevcuttur.
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numa eriþen zariflere “eþbâh-ý havâs” de-
nilmiþtir. Müellife göre havas ve eþbâhý-
nýn sosyal deðerleri maddî ve mânevî ol-
mak üzere iki mihver etrafýnda þekillenir.
Yüksek ahlâkî erdemler mânevî mihveri;
kýlýk kýyafete, yeme içmeye, giyim kuþa-
ma özen gösterme ve nezaket ölçülerine
uyma da maddî mihveri teþkil eder. Zari-
fin havas sýnýfýyla karýþabilmesi için zara-
fetin usul ve kurallarýný öðrenmesi, buna
göre davranmasý gerekir. Veþþâ öncelikle
ilim sahibi olmayý, ardýndan yüksek ahlâ-
kî erdemlerle bezenmeyi, ayrýca mürüv-
vet ve iffeti edep ve zarafetin temel þart-
larýndan sayar. Mürüvvet mertlik, yiðitlik,
cömertlik, iyilik severlik gibi erdemleri ifa-
de eder ve bu mânada fütüvvetle örtü-
þür. Veþþâ’ya göre mürüvvetsiz edep, za-
rafetsiz mürüvvet ve edepsiz zarafet ol-
maz. Aþk namuslu ve dürüst insan idealiy-
le yakýndan ilgilidir. Mürüvvetle maddî zevk
tatmininden uzak iffetli aþk þartlarýnýn
gereði olarak zarf / zarafet ve edep genç
insanlarýn erdemleri ve soylu davranýþla-
rýdýr. Edep ve zarf ahlâký halifelerin hiz-
metçileri olup aralarýndan kâtiplerin, vezir-
lerin yetiþtiði sosyal sýnýfý teþkil eden me-
vâlîyi özellikle ilgilendiriyordu. Þarkýcý sýný-
fýndan bir kadýnýn (Münye el-Kâtibe) Veþ-
þâ’dan aldýðý edep ve zarafet eðitimi sa-
yesinde kâtip sýnýfýna yükselmesi, edep ve
zarafet kültürünün III. (IX.) yüzyýlýn sonla-
rýnda Baðdat toplumunda giderek deðer
kazandýðýný göstermektedir. Ahlâkî ve es-
tetik deðer ve davranýþlar bütünü olan
edep / zarf kültüründe Veþþâ’nýn tasvir
ettiði ferdiyetçilik (individüalizm) Batý fer-
diyetçiliðinin aksine topluma karþý baþ kal-
dýrý ve romantizm içermez.

Eserleri. Kaynaklarda teliflerinin güzel-
liðiyle övülen Veþþâ’nýn kýrk kadar olduðu
belirtilen eserlerinden çok azý zamanýmý-
za ulaþmýþtýr. 1. Kitâbü’l-Müveþþâ (e¾-
æarf ve’¾-¾urefâß). Müellifin en meþhur ese-
ri olup zariflerde bulunmasý gereken özel-
liklerle onlarýn davranýþlarý konusunda bir
el kitabý niteliðindedir. Ýki cüz ve elli beþ
bölümden meydana gelen eser edep kav-
ramýnýn tanýmýyla baþlar. Edebin sýnýrlarý,
ediplerin ilim tahsili, dost seçimi, dost zi-
yareti, sýr saklama, doðruluk, vefakârlýk,
zariflerin giyim kuþam âdâbý, yazýþma,
hitap ve selâmlaþma kliþeleri; yüzük ka-
þý, dinar, dirhem, gerdanlýk, kemer, giysi,
gömlek, þal, takke, mendil, ayakkabý, el-
ma, portakal, kap kacak gibi þeyler üze-
rine yaldýzla yazýlan zarif sözler, beyit ve
kýtalar; mürüvvetin tarifi, aþkýn tanýmý,
tasviri, meþhur âþýklar ve iffetli âþýklar gi-
bi konular âyet, hadis, emsal ve þiirlerle
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