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VAHÎD PAÞA KÜTÜPHANESÝ

H. Sibel Çetinkaya, Anadolu’daki Türk Kütüp-
haneleri (Ýstanbul Dýþýndaki), Anadolu Selçuk-
lu Döneminden Cumhuriyet Dönemine Kadar
(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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Müfessir ve Arap dili âlimi.
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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Vahîd Paþa’nýn Kütahya’daki Kütüphanesi-
nin 1226 Tarihli Vakfiyesi, VGMA, nr. 579, s.
700-712; Þer‘iyye Sicilleri, Evkåf-ý Hümâyun Mü-
fettiþliði, nr. 315, s. 137a-b; Ýbrahim Edhem Bey’in
Vahîd Paþa Kütüphanesi’ne Vakfettiði Eserlerin
Vakfiyesi, Kütahya Þer‘iyye Sicilleri, nr. 33, s.
50-52; Kütüphaneye koyduðu kitaplarýn listesi
için bk. s. 27; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Kütahya
Þehri, Ýstanbul 1932, s. 21, 129; Hamza Güner,
Kütahya Camileri, Kütahya 1964, s. 20-21; Ara
Altun, “Kütahya’nýn Türk Devri Mimarisi, Bir
Deneme”, Kütahya: Atatürk’ün Doðumunun
100. Yýlýna Armaðan, Ýstanbul 1981-82, s. 317;
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tarafýndan isnadlarý hazfedilerek kýsaltýl-
mýþtýr (Süyûtî, el-Ýtšån, I, 92). Ýlk defa hâ-
miþinde Hibetullah b. Selâme’nin en-Nâ-
siÅ ve’l-mensûÅ’uyla birlikte basýlan ese-
rin (Kahire 1315) birçok tahkikli neþri ger-
çekleþtirilmiþ (nþr. Seyyid Ahmed Sakr,
Kahire 1389/1969; nþr. Mustafa Dîb el-
Buða, Dýmaþk 1408/1988; nþr. Seyyid el-
Cümeylî, Beyrut 1410/1990; nþr. Ýsâm b.
Abdülmuhsin el-Humeydân, Beyrut 1411/
1991, Demmâm 1412/1992; nþr. Kemâl
Besyûnî Zaðlûl, Beyrut 1411/1991; nþr.
Mâhir Yâsîn el-Fahl, Riyad 1426/2005), Ne-
cati Tetik ve Necdet Çaðýl tarafýndan Türk-
çe’ye çevrilmiþtir (Esbab-ý Nüzûl: Kur’ân-ý
Kerîm’in Ýniþ Sebepleri, Erzurum, ts.). 5.
Þer¼u Dîvâni’l-Mütenebbî. Müteneb-
bî’nin divanýna yazýlan þerhlerin en üstü-
nü kabul edilen (Ýbn Hallikân, III, 303; Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 809) ve ilk defa Abdülhüse-
yin Hüsâmeddin tarafýndan basýlan (Bom-
bay 1271/1854) eserin çeþitli ilmî neþirleri
yapýlmýþtýr (nþr. Friedrich Dieterici, Berlin
1861; nþr. Yâsîn el-Eyyûbî v.dðr., I-V, bas-
ký yeri yok, 1999, [Dârü’r-râidi’l-Arabî]). 6.
Kitâbü’l-Me³åzî (ªýrâzü’l-me³åzî). 351
varaklýk bir nüshasýnýn Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde bulunduðu (Hekimoðlu Ali
Paþa, nr. 804) zikredilmiþtir (el-Vecîz, neþ-
redenin giriþi, I, 35).

Afîf Muhammed Abdurrahman tarafýn-
dan tahkik edilerek yayýmlanan el-Vasî¹
fi’l-em¦âl adlý eserin (Küveyt 1395/1975)
Vâhidî’ye aidiyeti þüphelidir. Dâvûdî, kitap-
taki bazý ifadelerden hareketle eserin mü-
ellifinin Vâhidî’den sonra yaþamýþ bir âlim
olduðunu belirtmiþ (a.g.e., neþredenin gi-
riþi, I, 37), et-Tefsîrü’l-basî¹’in nâþirleri de
ayný kanaati benimsemiþtir (neþredenin
giriþi, I, 90-91). Mustafa Altundað, Köp-
rülü Kütüphanesi’nde mevcut (Fâzýl Ah-
med Paþa, nr. 1631/2, vr. 15a-36a), Vâhidî’ye
nisbet edilen Fe²âßilü’s-süver adlý ese-
rin yüksek lisans tezi olarak tahkikini yap-
mýþtýr (aþ. bk.). Bunlarýn dýþýnda kaynak-
larda Vâhidî’ye nisbet edilen eserler þun-
lardýr: Tefsîru esmâßi’n-nebî, Nefyü’t-
ta¼rîf £ani’l-Æurßâni’þ-þerîf, el-Ý³râb fî
£ilmi’l-i£râb, Risâle fi’l-besmele (¥â-
þiye £alâ þer¼i’l-besmele), et-Ta¼bîr fî
Þer¼i esmâßillâhi’l-¼üsnâ, Kitâbü’d-
Da£âvât, Fe²âßilü’l-Æurßân, Risâle fî þe-
refi £ilmi’t-tefsîr (eserleri için bk. Cev-
de Muhammed Muhammed el-Mehdî,
s. 85-97; el-Vecîz, neþredenin giriþi, I, 31-
36; et-Tefsîrü’l-basî¹, neþredenin giriþi, I,
76-92).

Vâhidî üzerine akademik çalýþmalar da
yapýlmýþtýr. Cevde Muhammed Muham-

med el-Mehdî’nin el-Vâ¼idî ve menhe-
cühû fi’t-tefsîr (bk. bibl.) ve Mehâ Abdur-
rahman Netû’nun el-Vâ¼idî ve menhe-
cühû fi’l-£aš¢de: Ar² ve ba¼¦ (1428/2006,
Ümmülkurâ Üniversitesi [Mekke]) adýyla
doktora tezleriyle Mustafa Altundað’ýn
Müfessir el-Vâhidî ve Fedâilü’s-Süver
Adlý Kitabý (1988, MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü), Rýzâ Bilâl Receb’in et-Te×ev-
vušu’l-edebî £inde’l-Vâ¼idî: es-Seyfiy-
yât nemû×ecen ma£a þer¼i’l-Vâ¼idî li-
Dîvâni’l-Mütenebbî (1996, el-Câmiatü’l-
Lübnâniyye), Gýyâs Muhammed Bâbû’-
nun ez-Zevâhirü’n-na¼viyye fî þer¼i’l-
Vâ¼idî li-Dîvâni’l-Mütenebbî (2005,
Câmiatü Tiþrîn [Lazkiye]) ve Ahmed el-
Fâlih’in E¦eru £ilmi esbâbi’n-nüzûl £in-
de’l-Vâ¼idî fî tefsîrihi’l-Basî¹ min ev-
veli’l-Fâti¼a ilâ nihâyeti sûreti’l-Mâßi-
de (1429, Câmiatü’l-Melik Suûd) isimli
yüksek lisans tezleri bunlar arasýnda sa-
yýlabilir.
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Ýmâm Muhammed b. Suûd el-Ýslâmiy-
ye’de on beþ doktora öðrencisine tahkik
ettirilmiþ ve yirmi beþ cilt halinde yayým-
lanmýþtýr (Riyad 1430). Ebü’l-Fezâil Ahmed
b. Abdüllatîf et-Tebrîzî, Mecma£u’l-el¹âf
fi’l-cem£i beyne le¹âßifi’l-Basî¹ ve’l-
Keþþâf adlý çalýþmasýnda Vâhidî’nin bu ese-
riyle Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ýndan der-
lemeler yapmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1597;
el-Vecîz, neþredenin giriþi, I, 32). 2. el-Ve-
cîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-£azîz. Tefsîrü’l-Ce-
lâleyn’in baþlýca kaynaklarýndan biri olan
muhtasar bir tefsirdir. Müellif önce el-Ba-
sî¹’i yazmaya baþlamýþ, ancak yazým iþi
uzayýnca talep üzerine bu eserini kaleme
almýþtýr. Muhammed b. Ömer en-Neve-
vî’nin et-Tefsîrü’l-münîr’inin kenarýnda
basýlan tefsirin (Kahire 1305/1887) ilmî ne-
þirleri de yapýlmýþtýr (nþr. Mustafa es-Sek-
ka, Kahire 1374/1955; nþr. Safvân Adnân
Dâvûdî, I-II, Dýmaþk 1415/1995). 3. el-Va-
sî¹ fî tefsîri’l-Æurßâni’l-mecîd (el-Vasî¹
beyne’l-mašbûŠ ve’l-basî¹). Orta hacimde
dört ciltlik bir tefsir olup 461 (1069) yýlýn-
da tamamlanmýþtýr. Bakara sûresinin so-
nuna kadar olan kýsmý ihtiva eden birinci
cüzünün neþrini Muhammed Hasan Ebü’l-
Azm ez-Zefîtî gerçekleþtirmiþtir (Kahire
1406). Eser üzerine önce Ezher Üniversi-
tesi’nde bölümler halinde üç ayrý kiþi ta-
rafýndan doktora tezi hazýrlanmýþ, daha
sonra bunlara iki kiþi daha katýlmýþ ve eser
el-Vasî¹ fî tefsîri’l-Æurßâni’l-mecîd adýy-
la neþredilmiþtir (nþr. Âdil Ahmed Abdül-
mevcûd v.dðr., I-IV, Beyrut 1415/1994). Ýs-
mâil b. Muhammed el-Hadramî, £Umde-
tü’l-šavî ve’Š-Ša£îf el-kâþif limâ vaša£a
fî Vasî¹i’l-Vâ¼idî mine’t-tebdîl ve’t-ta¼-
rîf adlý eserinde söz konusu tefsirde yer
alan garip ve müphem lafýzlarý açýklamýþ,
gerekli tashihlerde bulunmuþtur. Brockel-
mann ise bu eserin el-Vasî¹’e reddiye ma-
hiyetinde yazýldýðý görüþündedir (Suppl., I,
731). Kaynaklarda Me£âni’t-tefsîr, Müs-
nedü’t-tefsîr, MuÅta½arü’t-tefsîr, el-¥â-
vî li-cemî£i’l-me£ânî ve Câmi£u’l-beyân
fî tefsîri’l-Æurßân adýyla Vâhidî’ye beþ tef-
sir daha nisbet edilmekteyse de bunlarýn
yukarýda adý geçen üç tefsirden farklý eser-
ler mi yoksa bunlarýn çeþitli bölümlerine
verilmiþ adlar mý olduðu konusu belli de-
ðildir (Cevde Muhammed Muhammed el-
Mehdî, s. 91-93; el-Vasî¹, neþredenin giri-
þi, I, 29; el-Vecîz, neþredenin giriþi, I, 32-
34; et-Tefsîrü’l-basî¹, neþredenin giriþi, I,
87-89). 4. Esbâbü’n-nüzûl. Bu konuda
kaleme alýnan en meþhur eserlerden bi-
ridir ve kendisinden sonra yazýlan birçok ki-
taba kaynak teþkil etmiþtir. Eser Ca’berî
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