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Ebû Desme (Ebû Harb) Vahþî
b. Harb el-Habeþî

(ö. 23/644’ten sonra)

Uhud’da
Hz. Hamza’yý þehid eden

ve daha sonra müslüman olan
Habeþli köle, sahâbî.˜ ™

Aslen Habeþistanlý ve Kureyþ eþrafýn-
dan Cübeyr b. Mut‘`im’in kölesidir. Hâris
b. Âmir’in, Tuayme b. Adî veya kardeþi
Mut‘im’in kölesi olduðu da rivayet edilir.
Vahþî’nin Mekke’ye nasýl geldiði bilinme-
mektedir. Cübeyr b. Mut‘`im Uhud Savaþý
hazýrlýklarý sýrasýnda Vahþî’ye, Bedir’de am-
casý Tuayme’yi öldüren Hamza’yý öldürdü-
ðü takdirde kendisini hürriyetine kavuþtu-
racaðýný vaad etmiþti. Bedir’de katledilen
Hâris b. Âmir’in kýzý da Vahþî’nin âzat edil-
mesi için Hz. Muhammed, Ali veya Ham-
za’dan birini öldürmesini istiyordu (Vâký-
dî, I, 285; Ýbn Asâkir, LXII, 402). Hamza’-
nýn organlarýndan yapacaðý gerdanlýkla
Mekke’ye döneceðini söyleyen Ebû Süf-
yân’ýn karýsý Hind bint Utbe ise Bedir’de
babasýný, kardeþini ve amcasýný öldüren
Hamza’yý ortadan kaldýracak kiþiye bütün
takýlarýyla birlikte on altýn vereceðini bil-
dirdi.

Vahþî, Uhud Savaþý için müþrik ordusuy-
la birlikte Mekke’den yola çýktý. Kureyþ or-
dusundaki kölelerden Vahþî ile Suâb dý-
þýndakiler geri hizmette görevlendirilmiþ-
ti (Vâkýdî, I, 230). Uhud’da çatýþmalar baþ-
ladýktan sonra Vahþî bazan bir kayanýn,
bazan bir aðacýn arkasýna saklanarak, ba-
zan da açýktan açýða Hamza’yý gözetliyor-
du. Hz. Hamza’nýn bir kayanýn arkasýnda
Sibâ‘ b. Abdüluzzâ ile çarpýþýp onu öldür-

dükten sonra kendisinin bulunduðu yere
yaklaþtýðýný görünce mýzraðýný fýrlatarak
onu þehid etti; ardýndan yanýna giderek
ciðerini söktü ve Hind’e götürdü. Bunun
üzerine Hind bütün takýlarýný Vahþî’ye ver-
di, bunlarýn yerine Hamza’nýn ve diðer þe-
hidlerin organlarýný gerdanlýk ve halhal ola-
rak taktý. Bu savaþta tam galibiyet elde
edemeyen müþrikler Hamza’nýn öldürül-
mesiyle bir ölçüde intikam duygularýný tat-
min etmiþti. Vahþî Cübeyr b. Mut‘im tara-
fýndan âzat edildi; Hind de takýlarýnýn ya-
nýnda onu on altýnla ödüllendirdi. Vahþî da-
ha sonra müslüman olunca hürriyetine
kavuþabilmek için Hamza’yý öldürmekten
baþka çaresinin bulunmadýðýný ve Uhud’a
sadece bunun için katýldýðýný söylemiþtir
(Ýbn Hiþâm, III, 35; Ýbn Kesîr, IV, 19).

Uhud’daki galibiyet haberini Mekke’ye
ilk ulaþtýran kiþi olduðu kaydedilen Vahþî,
Hacûn’da bir tepeye çýkarak Mekke müþ-
riklerine savaþ hakkýnda bilgi verdi (Vâký-
dî, I, 332). Ardýndan Mekke’de yaþamaya
devam etti. Hendek Gazvesi’ne de katýldý
ve bu savaþta harbesiyle Tufeyl b. Nu‘mân
el-Ensârî’yi þehid etti (a.g.e., II, 473). Mek-
ke’nin fethinden sonra Tâif’e kaçtý. Zira
kendisi, Hz. Peygamber’e ve müslüman-
lara karþý düþmanlýklarýyla tanýnan on ka-
dar kiþiyle birlikte umumi affýn dýþýnda bý-
rakýlmýþtý. Vahþî, Tâifliler’in Medine’ye he-
yet göndermeye karar vermesinin ardýn-
dan Dýmaþk’a, Yemen’e veya baþka bir ye-
re gitmeyi düþündü. Bu arada kendisine
Hz. Muhammed’in Ýslâm’a girenleri affet-
tiði bildirilince Medine’ye gitmeye karar
verdi. Sakýf heyetiyle birlikte yahut yalnýz
olarak Medine’ye giden Vahþî, Mescid-i Ne-
bevî’de Resûl-i Ekrem’in huzurunda müs-
lüman oldu. Kaynaklarda Resûlullah ile
Vahþî arasýnda geçen konuþmayla ilgili ba-
zý ayrýntýlar yer alýr. Buna göre Vahþî, Re-
sûlullah’ýn huzuruna çýktýðýnda veya onun
kendisine haber gönderip Ýslâm’a girme-
sini istediðinde Vahþî günahkâr olduðunu
söyleyerek tereddütlerini ifade edince Re-
sûl-i Ekrem, “Kim tövbe edip iyi davranýþ-
larda bulunursa þüphesiz o kiþi tövbesi ka-
bul edilmiþ olarak Allah’a döner” âyetini
okumuþtur (el-Furkan 25/71). Bunun üze-
rine Vahþî, “Ey Allah’ýn resulü! Ben nere-
deyse küfre denk bir günah iþledim. Allah
bunu da hasenata çevirir mi?” diye sor-
muþ, Resûlullah da, “Allah kendisine or-
tak koþulmasý dýþýnda bütün günahlarý di-
lediði kimse için baðýþlar” âyetiyle (en-Ni-
sâ 4/116) cevap vermiþtir. Bununla da tat-
min olmayan Vahþî, “Burada Allah’ýn dile-
diðini affedeceði bildiriliyor, beni baðýþla-

ü Þîrîn adlý mesnevisi de yer almaktadýr.
Vahþî’nin divaný Dîvân-ý Külliyyât (Külli-
yât-ý Dîvân) adýyla birçok defa basýlmýþ ve
ilmî neþirleri yapýlmýþtýr (meselâ bk. Tahran
1247, 1307, 1312; Îrec Efþâr’ýn mukaddi-
mesiyle, Tahran 1335 hþ.; nþr. Zebîhullah
Safâ, Tahran 1339 hþ.; M. Dervîþ’in not-
larý ve Saîd-i Nefîsî’nin mukaddimesiyle,
Tahran 1342, 1356, 1369, 1378, 1388; nþr.
Ferdîn Habîbî, Tahran 1379 hþ.; nþr. Mu-
hammed Rýzâ Efþârî, Tahran 1389 hþ.). Hü-
seyn-i Nehaî tarafýndan yayýmlanan Dîvân-ý
Va¼þî-i Bâfš¢ (Tahran 1338, 1339, 1343,
1366, 1380, 1384 hþ.) gerek baþ tarafýnda-
ki inceleme kýsmý gerekse metnin saðlam-
lýðý bakýmýndan en iyi neþir kabul edilmek-
tedir. Vahþî’nin þiirlerinden muhtelif seç-
meler yayýmlanmýþtýr (Güzîde-i Eþ£âr-ý Va¼-
þî-i Bâfš¢, haz. Muhammed Ali Tâciyân,
Kum 1377 hþ.; haz. Hüseyin Meserret, Tah-
ran 1378 hþ.; haz. Bâbek Nîk Taleb, Tahran
1379 hþ.; Ber Güzîde-i Eþ£âr-ý Va¼þî-i Bâfš¢,
haz. Ahmed Rencber, 1354 hþ., 1362 hþ.). 2.
ƒuld-i Berîn (Hâce Abdullah-ý Herevî’nin
Münâcâtnâme’si, Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Ev-
½âfü’l-eþrâf ’ý, Baba Tâhir-i Uryân ve Ebû
Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn Rubâ£iyyât’larý ile bir-
likte, nþr. Muhammed Hüseyin Kâþânî,
Tahran 1301, 1302, 1303; Kalküta 1261;
Bombay 1286, 1312; nþr. Mirza Muhammed
Ali Þîrâzî, Bombay 1313, diðer bazý tanýn-
mýþ þairlerin rubâîleriyle birlikte; nþr. Hü-
seyin Kûhî, Tahran 1307, 1334, þairin Fer-
hâd ü Þîrîn’i ve bazý musammatlarý ile bir-
likte; nþr. M. Dervîþ, Tahran 1339). 3. Fer-
hâd ü Þîrîn. Þairin vefatý sebebiyle yarým
kalan mesneviye önce Kaçar dönemi þair-
lerinden Visâl-i Þîrâzî 1251 beyit eklemiþ,
onun ölümünden sonra Sâbir-i Þîrâzî ta-
rafýndan ilâve edilen 304 beyitle tamam-
lanmýþtýr (Tahran 1263, 1303; Hindistan
1265, Visâl-i Þîrâzî’nin ayný adlý eseriyle;
nþr. Hüseyin Kûhî, Tahran 1306, 1334, 1343;
nþr. Rýzâ Celâlî-i Nâînî, Tahran 1315; nþr.
Hüseyin Ýkbâl, Tahran 1316; nþr. Rýzâ Eþ-
refzâde, Niþân Tîþe-i Ferhâd: Našd u Metn-i
Kâmil-i Ferhâd ü Þîrîn, Tahran 1376). Cem-
þîd-i Mi‘mârî, Vahþî-i Bâfký’nin bu mesne-
visiyle Nizâmî-i Gencevî ve Ârif-i Erdebîlî’-
nin ayný adlý eserlerini karþýlaþtýrdýðý bir ça-
lýþma yapmýþtýr (Þîraz 1388 hþ.).
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(ö. 1130/1718)

Divan þairi ve Halvetî þeyhi.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Adý Mehmed’dir. Kay-
naklarda doðum tarihi bulunmamakla bir-
likte Ayvansarâyî’nin, “Altmýþ yaþýnda def-
nolunmýþtur (1130)” sözünden (Vefeyât, vr.
6b) 1070’te (1660) doðduðu anlaþýlmakta-
dýr. Divanýn British Museum’da bulunan
nüshasýnýn (Add., nr. 7934) unvan sayfasýn-
da bu tarih Ramazan 1070 (Mayýs 1660) ola-
rak kayýtlýdýr. Babasý Balat Tekkesi þeyh-
liði yapan Seyyid Hasan Nûri Efendi, de-
desi Eyüp türbedarý diye bilinen Sünbüliy-
ye Âsitânesi þeyhi Seyyid Mehmed Eyyûbî
Efendi’dir. Vahyî, babasýnýn ölümü üzeri-
ne Muharrem 1100’de (Kasým 1688) Ba-
lat’taki Ferruh Kethüdâ Tekkesi þeyhli-
ðine getirildi. Þevval 1125’te (Kasým 1713)
Zâkirzâde Þeyh Abdülvehhâb Efendi’nin
yerine Tophane’deki Kýlýç Ali Paþa Camii’-
ne vâiz olarak tayin edildi. Zilkade 1127’-
de (Kasým 1715) Arapzâde Hasan Efendi’-
nin yerine Eyüp Sultan Camii’ne nakledil-
di ve Zilhicce 1128’de (Kasým-Aralýk 1716)
Sultan Selim Camii vâizliðine getirildi. 21
Þâban 1130’da (20 Temmuz 1718) vefat
eden Vahyî’nin cenaze namazý Fâtih Ca-
mii’nde kýlýndýktan sonra Eðrikapý dýþýn-
da babasýnýn yanýna defnedildi (Ayvansa-
râyî, vr. 6b). Ayvansarâyî onun bestelenmiþ
ilâhilerinin bulunduðunu söyleyip “Gönül
olsun nevâlinle mutayyeb / Bizi lutfunla
mesrûr eyle yâ rab” matlaýný örnek verir
(a.g.e., vr. 6b). Mehmed Süreyyâ’nýn mü-
fessir, muhaddis, þair ve ilâhici diye söz
ettiði Vahyî (Sicill-i Osmânî, IV, 607) daha
ziyade þeyhliðiyle tanýnýr. Sâlim tasavvuf
eðitimini babasýndan aldýðýný kaydeder.
Mehmed Tâhir onu “nâzýmlýðý ile meþhur
vecd ve hal sahibi bir zat” olarak tanýtýr
(Osmanlý Müellifleri, III, 428). Mehmed
Nazmi Efendi’nin kýzý ile evlenen Vahyî’-
nin iki çocuðu olmuþ, bunlardan Feyzullah
Efendi kendisinden sonra dergâhýn þeyhli-
ðini yapmýþ ve babasýnýn ölümünden iki yýl
sonra þiirlerini toplamýþtýr (Rieu, s. 203).

Vahyî orta derecede bir þairdir. Arapça
ve Farsça tamlamalarýn yoðun bulunduðu
dili süslü ve külfetlidir. Zaman zaman ya-
lýn söyleyiþler görülse de dönemin bir üs-
lûp özelliði olarak duyulmamýþ Arapça ve
Farsça kelimeler kullanmýþtýr. Buna rað-
men divanýnda Eski Türkiye Türkçesi’nin
dil özelliklerine rastlamak mümkündür.
Klasik þiir tarzýndan sebk-i Hindî’ye geçi-

þin meydana geldiði bir dönemde yaþayan
þair þiirlerinde bu arada kalmýþlýðýn izlerini
yansýtmaktadýr. Vahyî’nin, divanýnda bel-
li unsurlar dýþýnda tasavvufa ait konulara
yer vermediði dikkati çekmektedir. Muh-
teva bakýmýndan zengin sayýlan eser dö-
neminin edebî ve tarihî özelliklerini aydýn-
latacak bazý bilgiler de içermektedir.

Vahyî’nin tek eseri divanýdýr. Ýki nüsha-
sý bulunan divanda (Millet Ktp., Ali Emîrî
Efendi, Manzum, nr. 492, 102 varak; British
Museum, Add., nr. 7934, 162 varak) klasik
nazým türlerinin hemen hepsinden örnek-
ler mevcuttur. Oðlu Feyzullah Efendi’nin
bildirdiðine göre Vahyî divanýný yirmi ya-
þýnda tedvin etmiþ, daha sonra bazý þiir-
lerini divandan çýkarmýþtýr (Dîvân-ý Vahyî,
British Museum, Add., nr. 7934, vr. 161b).
Divandaki kasidelerin büyük bölümü na‘t
þeklinde olup bunlardan bazýlarý Müsta-
kimzâde’nin Mecmûatü’l-ilâhiyyât’ýnda
da yer almaktadýr. III. Ahmed’in damadý
Sadrazam Ali Paþa dýþýnda hiçbir devlet
büyüðü için kaside yazmayan þairin bu tu-
tumunu tasavvufî kimliðinin bir sonucu
olarak deðerlendirmek mümkündür. Vah-
yî’nin divanýnda devrine ýþýk tutan üç man-
zume mevcuttur: Musammat þeklinde bir
duânâme, mesnevi nazým türünde bir mu-
habbetnâme ve sevgilinin bütün organla-
rýný tavsif eden, gazel nazým biçimiyle ka-
leme alýnmýþ iki bahr-i tavîl. Divanda ay-
rýca 264 gazel, otuz üç tarih manzumesi,
otuz üç lugaz, elli sekiz muamma (ikisi mü-
veþþah tarzýnda), on üç mukatta‘ (biri Arap-
ça, ikisi Farsça), on musammat, beþ matâli‘
yer alýr.

Vahyî’nin divanýnda ayrýca mensur iki
mektup bulunmaktadýr. “Zübde-i Hânen-
degân Küçük Müezzin Çelebi’ye” baþlýðýný
taþýyan ilk mektubun (Millet Ktp., Ali Emî-
rî Efendi, nr. 98b; British Museum, Add., nr.
7934, vr. 158b) en belirgin özelliði içerisin-
de sûzinak, uþþak, dügâh, segâh, devr-i ke-
bîr, evsat gibi mûsiki terimlerinin zikre-
dilmesidir. Vahyî’nin kuþ adlarýný ve kuþ-
baz terimlerini kullanarak yazdýðý ikinci
mektubunda mizahî bir üslûp hâkimdir ve,
“Dârü’s-selâm-ý Baðdâd-ý Þeref-âbâd Vâ-
lisi Devletlü Celâletlü Hasan Paþa Hazret-
lerine Firistâde Kýlýnan Du‘â-nâmeye Vaz‘
Olunan Kaimedür” baþlýðýný taþýr (British
Museum, Add., nr. 7934, vr. 152a; Millet
Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 492, vr. 99b).
Mektupta Martoloszâde Efendi, Kebûterî
Çelebi, Bülbülcüzâde Efendi, Karga Zarif,
Kuþ Atasý Nâibî Çelebi, Kerkenes Çorbacý
gibi kiþi adlarý geçmektedir. Divan üzerine
Hakan Taþ doktora, Murat Sukan yüksek
lisans çalýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.).

mayý diler mi dilemez mi bilmiyorum” de-
yince, Hz. Peygamber, “Ey kendi nefisleri
aleyhine haddi aþan kullarým! Allah’ýn rah-
metinden ümit kesmeyin, çünkü Allah bü-
tün günahlarý baðýþlar. Þüphesiz ki O çok
baðýþlayan, çok esirgeyendir” âyetini oku-
yarak (ez-Zümer 39/53) Vahþî’nin bütün
endiþelerini gidermiþ, bunun ardýndan Vah-
þî Ýslâm’a girmiþtir (Ýbn Asâkir, LXII, 413).
Bu sýrada Vahþî’den amcasýný nasýl þehid
ettiðini anlatmasýný isteyen Resûlullah onu
dinlerken büyük bir teessüre kapýldý. Bu-
nunla birlikte Vahþî’yi cezalandýrmadý. Sa-
dece amcasýnýn katlediliþini hatýrlamak is-
temediðinden gözüne görünmemesini is-
tedi.

Bu görüþmeden sonra Vahþî Medine’-
den ayrýldý. 12 (633) yýlýnda Hâlid b. Velîd
kumandasýnda Yemâme Savaþý’na katýldý
ve peygamberlik iddiasýnda bulunan Mü-
seylimetülkezzâb’ý harbesiyle öldürdü. Vah-
þî’nin mýzraðýyla onu yere düþürdüðü, ar-
dýndan Abdullah b. Zeyd b. Âsým ile Ebû
Dücâne’nin kýlýçla baþýný kestikleri de riva-
yet edilir. Müseylime’yi öldürmesine çok
sevinen Vahþî’nin, “Hamza’yý öldürmekle
insanlarýn en hayýrlýsýnýn kanýna girdim,
Müseylime’yi öldürmekle de insanlarýn en
kötüsünü ortadan kaldýrdým” dediði nak-
ledilir. Ardýndan Hâlid b. Velîd ile Yermük
Savaþý’na iþtirak etti ve Dýmaþk’ýn fethinde
bulundu. Bir süre Dýmaþk’ta yaþadý, Hu-
mus’un fethine katýldý ve buraya yerleþti.
Hz. Ömer zamanýnda içki içen Vahþî’ye had
cezasý uygulandýðý ve bunda ýsrar edince
divandan çýkarýldýðý rivayet edilmektedir
(Ýbn Hiþâm, III, 36). Ölümüne kadar Hu-
mus’ta yaþayan, Buhârî ve Ahmed b. Han-
bel’in eserlerinde birer hadisi yer alan Vah-
þî’den Ubeydullah b. Adî, Ca‘fer b. Amr ed-
Damrî ve oðlu Harb rivayette bulunmuþ-
tur. Hemen bütün kaynaklarda Vahþî’nin
Hz. Osman devrinde (644-656) vefat ettiði
kaydedilir. Ýbn Sa‘d (ö. 230/845) Humus’-
ta ilk parlak elbiseyi Vahþî’nin giydiðini ve
soyunun kendi zamanýna kadar devam et-
tiðini belirtir (e¹-ªabašåt, VII, 293).
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