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9860), Fâtih Millet (Ali Emîrî Efendi, Man-
zum, Edeb ve Muhadara, nr. 975), Atatürk
Üniversitesi Seyfettin Özege kütüpha-
neleri ile Ankara Millî Kütüphane (Yz. FB,
nr. 533/2) ve Viyana Österreichische Nati-
onalbibliothek’te (nr. 22/2, 10) nüshalarý
vardýr. 3. Sergüzeþt-i Garîb-i Baðdâdî.
Divan nüshalarýnýn çoðunda bulunan bu
manzume haris bir kiþiliðe sahip Baðdatlý
bir þahsýn baþýna gelenlerin anlatýldýðý 120
beyitlik bir mesnevidir. 4. Nâme-i Âþýkå-
ne-i Manzûm. Yine divanýnda yer alan
otuz dokuz beyitlik bu mesnevi sevgiliye
yazýlmýþ bir mektuptur. 5. Arz-ý Hâl-i
Mahtûmî Berây-i Sultân Mahmûd
Han. Þairin affedilmesi için I. Mahmud’a
yazdýðý seksen üç beyitlik mesnevi bir ne-
vi hal tercümesi olup tam nüshasý Süley-
maniye Kütüphanesi’ndedir (Lâleli, nr.
2012). 6. Târih (Mora Seferi). Þair bu tek

mensur eserinde III. Ahmed’in 1126
(1714) yýlýnda yaptýðý Mora seferini anlat-
maktadýr. Her güne ait olaylarýn ve sefer
sýrasýnda geçilen menzillerin kaydedildiði
eser Sevim Üngün tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (bk. bibl.).
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Reîsülküttâb
Mehmed Emin Vahîd Paþa’nýn

(ö. 1828)
Kütahya’da kurduðu kütüphane.

˜ ™

Vahîd Paþa, 19 Zilkade 1226 (5 Aralýk
1811) tarihli vakfiyesinde bir müddet sür-
gün olarak kaldýðý Kütahya’da þehrin çok
sayýdaki talebe ve hocasýnýn kitap sýkýntý-
sý çektiðini görünce burada bir kütüpha-
ne yaptýrmaya karar verdiðini söyler. Kü-
tüphanenin aslýný teþkil eden 217 kitap,
vakfiyede belirtildiðine göre önce Yýldýrým
Bayezid Camii mihrabýnýn sol yanýnda mak-
sûredeki dolap içine konmuþ (VGMA, nr.
579, s. 706), bir yýl sonra Kütahya Uluca-
mii adýyla da bilinen ayný caminin son ce-
maat yerinin batý tarafýndaki bir bölüm
kütüphane haline getirilmiþtir (Uzunçarþý-
lý, s. 129). Kütüphane odasýnýn inþaat mas-
raflarýný gösteren belgeden anlaþýldýðýna
göre buraya 2040 kuruþ harcanmýþ, oda-
nýn donatýmý için sadece 383 kuruþ sar-
fedilmiþtir (BA, DBÞM, nr. 7965). Bu tarih-
ten sonra da Vahîd Paþa, gerek memur
olarak gerekse mâzulen bulunduðu yerler-
den kütüphanesine birçok eser gönderip
koleksiyonunu zenginleþtirmiþtir (VGMA,
nr. 579, s. 621, 680, 684, 688, 695-699; BA,
D. AMH, nr. 25 312; BA, Cevdet-Maarif, nr.
2343; BA, EV. HMH, nr. 8264, 8289 ve
8322).

marýna yerleþti, ardýndan Rumeli þehirle-
rini dolaþtý. I. Mahmud 1730’da tahta çý-
kýnca affedilip Ýstanbul’a geldi ve burada
vefat etti. Ölümüne, “Âh göçdî Mahtûmî”
(1145) sözüyle tarih düþürülmüþtür. Ço-
ðunlukla kullandýðý “Vahîd” mahlasý yanýn-
da divanýnýn þarkýlar kýsmýndaki manzu-
melerle bazý eserlerinde “Mahtûmî”yi de
kullanmýþtýr. Bu ikinci mahlas daha çok
halk þiiri çevreleriyle ilgisini gösterir. Çün-
kü Þermî (ö. 1127/1715) gibi önemli halk
þairlerinden bu tarzýn inceliklerini öðren-
miþtir. Kendi döneminde daha çok Mah-
tûmî Aða olarak anýlmasýna raðmen ede-
biyatta Vahîd-i Mahtûmî diye tanýnmýþ-
týr.

Eserleri. 1. Divan. 1129’da (1717) ter-
tiplenen 445 manzumelik esere dönemin
bazý þairleri takriz yazmýþtýr. Divanda on
dokuz kaside, kýrk dört tarih manzumesi,
iki terkibibend, üç müseddes, “Murabba-
ât ve Þarkiyyât ve Türkmaniyyât ve Gay-
rihî” baþlýðý altýnda otuz biri hece vezniy-
le toplam 101 manzume, 198 gazel, yirmi
üç rubâî, on kýta, otuz bir nazým, on iki
beyit ve bir lugaz yer almaktadýr. Divanýn
özellikle þarkýlar bölümündeki heceyle ya-
zýlmýþ manzumeleri onun ayný zamanda
halk þairi olarak anýlmasýný saðlamýþtýr.
Üzerinde Bahattin Kahraman’ýn doktora
çalýþmasý yaptýðý divanýn (bk. bibl.) çoðu
Ýstanbul Üniversitesi (TY, nr. 772, 1753,
5490) ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde
(Hacý Mahmud Efendi, nr. 3505/1, 5175;
Lala Ýsmâil, nr. 499; Hafîd Efendi, nr. 478/1;
Yazma Baðýþlar, nr. 3121) olmak üzere çe-
þitli kütüphanelerde kayýtlý on üç nüshasý
tesbit edilmiþtir. 2. Lâlezâr. Günümüzde
Yunanistan sýnýrlarý içinde kalan Yeniþehr-i
Fenâr için yazýlmýþ bir þehrengizdir. Sü-
leymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasýn-
da (Hafîd Efendi, nr. 478/3), “Yeniþehir’de
menfî iken istîfâ için Kaptan Mustafa Pa-
þa’ya nev-zemîn yapýp irsâl etmiþtir” kay-
dý vardýr. Tamamý 524 beyit olup özellikle
Yeniþehr-i Fenâr ve lâle isimleri bakýmýn-
dan kayda deðer bir eserdir; ismini de bu-
radan almýþtýr. Divanda yer alan manzu-
menin ayrýca Ýstanbul Üniversitesi (TY, nr.
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Vahîd-i Mahtûmî’nin Lâlezâr adlý eserinin ilk sayfasý (ÝÜ Ktp.,
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(doktora tezi, 2006), Ege Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, s. 375-382; Mustafa Yeþil, “Ki-
lisli Vahîd Paþa Kütüphânesi”, Ülkü, III/25, An-
kara 1949, s. 17-18; Ali Aksakal, “Vahit Paþa ve
Kütahya Vahit Paþa Ýl Halk Kütüphânesi”, Vahit
Paþa’nýn Sesi, XV/15, Kütahya 1990, s. 11-12;
Mehmet Taþkýn, “Vahid Paþa ve Kütüphânesi”,
Yedi Ýklim, X/68, Ýstanbul 1995, s. 86-88; Mus-
tafa Erdoðan – Atilla Batur, “Kütahya Vahîd Pa-
þa Ýl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe El
Yazmalarý-I: Divanlar”, Dumlupýnar Üniversite-
si Sosyal Bilimler Dergisi, I/2, Kütahya 1999, s.
207-215.
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Anadolu’daki
derviþ zümrelerine dair
Menâkýb-ý Hoca-i Cihân

adlý eseriyle tanýnan müellif
(bk. MENÂKIB-ý HOCA-i CÝHÂN).
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Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed
b. Muhammed en-Nîsâbûrî

(ö. 468/1076)

Müfessir ve Arap dili âlimi.
˜ ™

Nîþâbur’da doðdu. Araplar’ýn Benî Ku-
dâa kabilesine mensuptur. Mettûye ve Vâ-
hid adýndaki atalarýna nisbetle Mettûyî ve
Vâhidî nisbeleriyle anýlmýþ, ancak Vâhidî
diye þöhret kazanmýþtýr. Ticaretle uðraþan
ailesi Rey ve Hemedan arasýndaki Sâve’-
den Nîþâbur’a göç etmiþtir. Vâhidî, önce
Nîþâbur âlimlerinden Ebû Ömer Saîd b. Hi-
betullah el-Bistâmî’den hüsn-i hat öðren-
di ve Kur’an’ý ezberledi. Daha sonra Ebû
Bekir Ahmed b. Hasan el-Hîrî, Ebû Tâhir
Muhammed b. Muhammed b. Mahmiþ ez-
Ziyâdî ve Hasan b. Muhammed el-Here-
vî’den hadis; Ebû Osman Saîd b. Muham-
med el-Hîrî, Ebü’l-Kasým Ali b. Ahmed el-
Büstî ve Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed
el-Fârisî’den kýraat dersleri aldý. Sarf, na-
hiv, meânî, lugat, þiir ve edebiyatý Ebü’l-
Hasan Ýmrân b. Mûsâ el-Maðribî, Ebü’l-
Hasan Ali b. Muhammed el-Kuhendîzî ed-
Darîr, Ebü’l-Fazl Ahmed b. Muhammed el-
Arûzî gibi hocalardan öðrendi. Tefsir ve ký-
raat ilmini üzerinde etkisi açýkça görülen
hocasý Ebû Ýshak es-Sa‘lebî’den tahsil et-
ti. Kaynaklarda ilmî seyahatlerde bulundu-

ðu belirtiliyorsa da nerelere gittiði zikre-
dilmemektedir. Bununla birlikte bazý eser-
lerindeki ifadelerden Cürcân, Ýsfahan ve
Baðdat’a gittiði anlaþýlmaktadýr (et-Tefsî-
rü’l-basî¹, neþredenin giriþi, I, 67-68; Cev-
de Muhammed Muhammed el-Mehdî, s.
65). Uzun yýllar medreselerde ders veren
Vâhidî aralarýnda Ebü’l-Abbas Ömer b. Ab-
dullah b. Ahmed el-Ergýyânî ve kardeþi
Ebû Nasr Muhammed el-Ergýyânî, Ebû
Muhammed Abdülcebbâr b. Muhammed
el-Hevvârî, el-Kâmil müellifi Ebü’l-Kasým
el-Hüzelî, Ebû Bekir Yahyâ b. Abdürra-
hîm el-Makberî, Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî’nin de yer aldýðý pek çok tale-
be yetiþtirdi. Vâhidî, Cemâziyelâhir 468’de
(Ocak-Þubat 1076) yetmiþ yaþlarýnda iken
(Ýbnü’l-Ýmâd, V, 292) Nîþâbur’da vefat etti.

Kaynaklarda allâme, muhaddis, tefsir-
de asrýn imamý, fakih, Arap dilinde ve na-
hivde üstat, þair gibi sýfatlarla nitelenen
Vâhidî’nin yaþadýðý dönemde üne kavuþ-
tuðu, Nizâmülmülk’ün ve kardeþinin ken-
disine saygý gösterdikleri kaydedilir. Ýtikad-
da Eþ‘arî, amelde Þâfiî mezhebine men-
suptu. Eserlerinde Ehl-i sünnet akaidini
savunmuþ, Kaderiyye, Müþebbihe, Müces-
sime gibi fýrkalara karþý mücadele etmiþ-
tir. Tefsir ve Kur’an ilimleri alanýndaki üs-
tünlüðü yanýnda Arap dili ve edebiyatýnda-
ki birikimiyle de tanýnmýþtýr. Ýbn Teymiy-
ye onun, hocasý Sa‘lebî’den daha iyi Arap-
ça bildiðini belirtmiþ (Minhâcü’s-sünne, VII,
91, 312), kendisinden bazý manzumeler
nakledilmiþtir (Yâkut, XII, 260-262). Öte
yandan eserlerinde fýkhî izahlara yer ver-
mesi bu alandaki bilgisini, Kitâbü’l-Me-
³åzî adlý kitabý da siyer ve megazî alanýn-
daki birikimini göstermektedir. Ancak eser-
lerinde yer yer zayýf ve mevzû hadislerle Ýs-
râiliyat’a rastlanmasý yüzünden eleþtiril-
miþtir (Ýbn Teymiyye, bk. bibl.; ayrýca bk. et-
Tefsîrü’l-basî¹, neþredenin giriþi, I, 98-100).

Eserleri. 1. el-Basî¹ fî tefsîri’l-Æurßân.
Döneminin en önemli tefsirlerinden biri
olup 446 (1054) yýlýnda tamamlanmýþtýr
(et-Tefsîrü’l-basî¹, XXIV, 476). Baþta hadis
olmak üzere sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâ-
biîn ile müfessirlerin görüþlerinin zikredil-
diði eserde lugavî ve nahvî izahlar yanýn-
da kýraatlere, fýkýh ve kelâm konularýna,
nüzûl sebeplerine yer verilmiþtir. Sa‘lebî’-
nin el-Keþf ve’l-beyân’ý en önemli kay-
naklarýndan biridir. Zayýf ve mevzû riva-
yetler yanýnda tefsirle ilgisi bulunmayan
lugavî ve nahvî izahlarýn uzatýlmasý gibi
sebeplerle eleþtirilmiþtir (a.g.e., II, 192;
III, 13). Eser, bölümler halinde Câmiatü’l-

Vahîd Paþa, vakfiyesinde þehrin âlimle-
rinin görüþleri alýnarak seçilecek iki hâfýz-ý
kütübün tatil günü cuma dýþýnda kütüp-
hanede bütün gün bizzat bulunmalarý üze-
rinde ýsrarla durmaktadýr (VGMA, nr. 579,
s. 702-703). Ayrýca bunlarýn günlük 60’ar
akçe olan ücretlerinin yanýnda vakfetti-
ði deðirmenin kârýný da alacaklarýný belirt-
miþtir (VGMA, nr. 579, s. 702). Buna kar-
þýlýk hâfýz-ý kütübler kaybolan kitaplarý taz-
min edecek, ciltleri yýpranan kitaplarýn ta-
mir masraflarý da vakfýn artan gelirlerin-
den karþýlanacaktýr (VGMA, nr. 579, s. 703).
Diðer birçok vakýf kütüphanesinde oldu-
ðu gibi kütüphaneyi temizlemek için bir
ferrâþ görevlendirilmiþtir. Kitaplarýn sayý-
mý her yýlýn muharrem ayýnda þehir kadýsý-
nýn, müftü ve âlimlerin nezâretinde yapý-
lacak, sayým sonrasý kütüphanedeki kitap-
larýn yeni bir katalogu hazýrlanarak vakfýn
mütevellisine gönderilecektir.

Kütüphane haftanýn altý günü açýk tutu-
lacaðý için dýþarýya ödünç kitap verilme-
mesi þart koþulmuþ, özellikle þehrin ileri
gelenleri ve idarecilerinin aracýlýðýyla hâ-
fýz-ý kütüblere baský yapýlarak bu kuralýn
ihlâl edilmemesi ýsrarla istenmiþtir. Ayrý-
ca vakfýn artan geliri Kütahya þehri ule-
mâsýnýn ihtiyaç duyacaklarý kitaplarýn sa-
týn alýnmasýna tahsis edilmiþtir (VGMA, nr.
579, s. 703-704). Baþbakanlýk Arþivi’ndeki
bir belgede Vahîd Paþa’nýn, gelirini Kütah-
ya’daki kütüphanesine vakfettiði deðirme-
nin 1230 (1815) yýlýna ait muhasebesi bu-
lunmaktadýr. Vahîd Paþa’ya Kütahya’dan
gönderilen bu muhasebe bilançosunda de-
ðirmenden gelen 320 kuruþluk gelirin ne-
relere harcandýðý belirtilmiþtir. Molla Bey
diye tanýnan Ýbrâhim Edhem Bey ve diðer
hayýr sahiplerinin baðýþlarýyla Vahîd Paþa
Kütüphanesi koleksiyonu zaman içinde
zenginleþtirilmiþtir. Bugün Vahîd Paþa Ýl
Halk Kütüphanesi adýyla varlýðýný sürdü-
ren kütüphanede 3085 yazma (420 Türk-
çe, 2473 Arapça, 192 Farsça) ve 4161 es-
ki harfli matbu eser yer almaktadýr.
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