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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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ðini, Medine’ye gidip Hz. Muhammed’e tâ-
bi olmasý gerektiðini söyledikten sonra put
yere devrilip parçalanmýþtýr (Ýbn Hadîde, II,
305-307). Bu hadise üzerine Vâil, Hicaz’ýn
çeþitli bölgelerinden heyetlerin Resûl-i Ek-
rem’e gelip baðlýlýklarýný bildirdikleri 9 (630)
yýlýnda hicret etmek ve müslüman olmak
niyetiyle memleketindeki bütün varlýðýný
býrakarak Medine’ye gitti. Onun geleceði-
ni üç gün önceden ashabýna haber veren
ve geliþine çok sevinen Resûlullah müslü-
manlarý mescidde toplayýp bir hutbe irat
etti; melik oðullarýnýn sonuncusu olarak
andýðý Vâil’i kendilerine tanýtýp soyuna be-
reket vermesi için Allah’a dua etti. Vâil,
Medine’de kaldýðý sürede kendisine Har-
re bölgesinde bir yer tahsis edildi ve Mu-
âviye b. Ebû Süfyân ona mihmandarlýk
yaptý. Kalacaðý yere giderken yaya yürü-
düðünden kýzgýn kumda ayaklarý yanan
Muâviye’nin onun terkisine binmek iste-
mesi üzerine aralarýnda geçen konuþma
meþhurdur ve isteðini reddederken söy-
ledikleri yýllar sonra Halife Muâviye tarafýn-
dan kendisine hatýrlatýlacaktýr (Taberânî,
XXII, 13, 46-49). Vâil memleketine döne-
ceði zaman Hz. Peygamber kendisine üç
mektup verdi. Bunlardan biri San‘a Valisi
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’ye, ikincisi daha
alt kademedeki yerel yöneticilere hitaben
yazýlmýþtý. Buna göre Vâil memleketindeki
yerel yöneticilerin baþýna tayin ediliyor, da-
ha önce ona ait olan araziler öþürlerini öde-
mek þartýyla kendisinde kalýyordu. Üçün-
cü mektup Vâil’in bölgesindeki zekâtlarýn
toplanma usulleri ve þartlarý hakkýndadýr
(a.g.e., XXII, 47-48; Hamîdullah, s. 246-251).

Hz. Ömer döneminde Kûfe’ye yerleþen
Vâil’in Sýffîn Savaþý’nda Hz. Ali’nin ordusun-
da Hadramutlular’ýn sancaktarlýðýný yaptýðý
zikredilmekteyse de (Ýbnü’l-Esîr, IV, 306)
bu olaylar sýrasýnda hiçbir tarafa katýlma-
dýðýna dair rivayetler de vardýr (Taberânî,
XXII, 48-49). Vâil daha sonra Kûfe’ye gelen
Muâviye b. Ebû Süfyân’a biat etmesine
raðmen Muâviye’nin Kûfe valiliði önerisi-
ni, Hz. Peygamber’den Hadramut bölgesi
için aldýðý yetkinin dýþýnda hiçbir halifeden
görev kabul etmediði gerekçesiyle reddet-
ti (a.g.e., XXII, 49), ayrýca onun ihsan ve
yardýmlarýný da kabul etmedi. Kûfe’deki
yöneticileri gerektiðinde ikaz eden Vâil, 51
(671) yýlýnda burada Hucr b. Adî önderli-
ðinde çýkan olaylar sýrasýnda onun aleyhin-
de þahitlik eden grup arasýnda yer aldý; ar-
dýndan Vali Ziyâd b. Ebîh tarafýndan Hucr’u
Þam’daki Muâviye’nin yanýna götürmekle
görevlendirildi (Taberî, V, 269-272).

Vâil’in ölüm tarihi kesin olarak bilinme-
mekte, Ýbn Hibbân 17 Zilhicce 44 (11 Mart

665) (e¦-¡išåt, III, 425) ve Muâviye’nin hilâ-
fetinin son yýlý (60/680) gibi iki farklý tarih
vermektedir (Meþâhîru £ulemâßi’l-em½âr, s.
45). Ancak onun katýldýðý bazý hadiselere
bakýlarak bu tarihlerden ikincisinin muh-
temel olduðu ve en erken 51’de (671) ve-
fat ettiði söylenebilir.

Vâil’in nesli Kûfe’de yaþamakla birlikte
torunlarýndan Haldûn diye tanýnan Hâlid
b. Osman Endülüs’e yerleþmiþ, Benî Hal-
dûn sülâlesi ve meþhur tarihçi Ýbn Haldûn
onun soyundan gelmiþtir (Ýbn Haldûn, s.
1-3). Rivayetleri Buhârî’nin el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de ve diðer
kaynaklarda zikredilen Vâil’den hadis nak-
ledenler arasýnda oðullarý Alkame ve Ab-
dülcebbâr (Buhârî ve Tirmizî’ye göre Ab-
dülcebbâr’ýn Vâil’den semâý yoktur, bk.
Tirmizî, “Hudûd”, 22; bu görüþe bir itiraz
için bk. Mizzî, IX, 83), hanýmý Ümmü Yah-
yâ, Hucr b. Anbes, Küleyb b. Þihâb el-Cer-
mî, Vâil b. Alkame ve Ebû Cerîr (veya Ebû
Hureyz) bulunmaktadýr. Ondan aktarýlan
hadislerde özellikle Hz. Peygamber’in na-
maz kýlýþýna dair ayrýntýlarýn yanýnda ci-
nayet, zina ve arazi gasbýyla ilgili bazý da-
valara ve içkinin tedavi amaçlý kullanýlma-
sýnýn hükmüne dair bilgiler yer almakta-
dýr (a.g.e., IX, 82-93).
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Büyük günah iþleyen müminlerin
âhirette þefaatten yararlanamayýp 

ebediyen cehennemde kalacaklarýný
ileri süren Mu‘tezile  

ve Hâricîler’e verilen ad
(bk. VA‘D ve VAÎD).
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VÂÝL b. HUCR
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Ebû Hüneyde Vâil b. Hucr b. Sa‘d
el-Kindî el-Hadramî

(ö. 51/671 [?] )

Sahâbî.
˜ ™

Yemen’de Hadramut civarýnda hüküm
süren bir melikin oðludur. Ýslâmiyet’i ka-
bul etmeden önce Kindeliler’in de ibadet
ettiði kýrmýzý akikten yapýlmýþ bir puta ta-
pardý. Rivayete göre bir gün bu putun ya-
nýnda uyurken korkunç bir gürültüyle uyan-
mýþ ve þaþkýnlýkla putun önünde secdeye
kapanmýþtýr. O sýrada duyduðu bir ses pu-
ta tapmanýn kendisine fayda vermeyece-


