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dangelişmelerielealınmıştır.Fıšhü’l-
lu³a’daiseSâmîdilleriveözellikleArapdiliüzerindedurulmuş,öncelikleAkad,BâbilveAsurdilleri,Ken‘ânîdiller,Ârâmîce,eskiYemendiliveSâmîHabeşdi li incelemelerininardındanArapdilinegeçilmiş,Arapça’nınSâmîdilleriarasındakiyeri,doğuşu,gelişmesi, lehçeleri,Kur’an’ınveCâhiliyeedebiyatınınKureyşlehçesiyleyazılması,Kur’anvehadislerinArapça’yaetkisi;lehçelerveArapdilinindilbilimiaçısındanözelliklerigibikonularayrıntılıbiçimdeincelenmiştir.2.el-Lu³a
ve’l-müctema£(Ka hi re 1945).Eserdedilingelişmesi,dillerinçatışması,anadilinağızvelehçelereayrılması,dilvetoplummeseleleribilimselverilerleanlatılmıştır.
3.el-¥ürriyyefi’l-İslâm(Ka hi re 1968). Yazarbueserindeİslâm’ınkişiözgürlüğünüdiğerlerininözgürlüğünevegenelinyararlarınazararvermedentasavvurettiğini,özgürlükilkesinedüşünce,ifade,siyasetveidaregibihayatınçeşitlikatmanlarındadeğerverdiğinidilegetirmiş,İslâm’ınmedeniyet,din,düşünce,ifade,siyasetveyönetimkonularınabakışıilediğerdinlerinbakışınıtarafsızbirşekildedeğerlendirmiştir.Eserdeayrıcaİslâmöncesindekölelik,İslâm’ınköleleretanıdığıözgürlükvekölelerinhakları,İslâm’dadinîtartışmalar,düşünceveifadeözgürlüğügibikonularincelenmiştir.4.£Abšariyye-
tüİbnƒaldûn/£Abdurra¼mânb.ƒal-
dûn:¥ayâtühûveâ¦âruhûvemezâhi-
ru£abšariyyetihî(Ka hi re 1973).EserdeİbnHaldûn’unkendisindensonrakinesilleremirasbıraktığıözgürdüşüncevebuluşlar,özelliklesosyolojibiliminiortayakoyduğumeşhurMušaddime’sindekiinceliklervedahaöncehiçkimsetarafındandilegetirilmeyenkonularyeralmış,İbnHaldûn’unhayatı,eserleri,düşünceleriveözelliklesosyolojialanındakiyerianlatılmıştır.Yazarınifadesinegöre1925’teMısırÜniversitesikurulduğundaEdebiyatFakültesi’ndeFelsefeBölümüaçılmış,bölümünprogramınasosyolojizorunludersolarakkonulmuştur.Ancakoyıllardabudersi okutanların sosyoloji ilminin İbnHaldûntarafındantesisedildiğikonusunapekeğilmediklerini,dolayısıylayabancıhocalarınyoğunolduğubudönemdeMu-
šaddime’ningerektiğikadarelealınmadığınıbelirtmiş,1936’dasosyolojidersini

Dârülulûm,KahireÜniversitesi’nebağlandıktanveFelsefeBölümüaçıldıktansonrabufakülteyegeçti(1947). 1949’datekrarKahireÜniversitesiEdebiyatFakültesi’nedönereksosyolojivefelsefearaştırmalarıbölümbaşkanlığı(1949)vefakültedekanlığı(1950)yaptı.AyrıcaEzherÜniversitesiEğitimFakültesidekanlığı,HartumÜmmüdürmanÜniversitesiEdebiyatFakültesi,SosyalBilimlerFakültesidekanlıklarıgörevlerindebulundu.YineÜmmüdürmanÜniversitesiSosyolojiBölümü’ndebölümbaşkanıolarakçalıştı.RiyadİmamMuhammedb.Suûd,CezayirKosantîneveRabatV.Muhammedüniversitelerisosyolojibölümlerindeöğretimüyesivebaşkanolarakgörevaldı.Mısırsosyolojivefelsefecemiyetlerinikurdu,ilmîyayınlarınıyönetti.KahireArapDiliKurumu’naüyeseçildi.Diğerbirçokkurumdaüyevebaşkanolarakçalıştı.1987’desosyalbilimlerdedevletnişanödülüaldı.6Mart
1992’deKahire’deöldü.MısırveArapdünyasındasosyolojibilimivealtdallarınınkurucusukabuledilenAliAbdülvâhidVâfîeğitimöğretimfaaliyetininyanısıraellikadareserkalemealmış,birçokilmîtoplantıdatebliğlersunmuştur.EserleriarasındaözellikleBeyne’ş-Şî£a
veEhli’s-sünnedöneminbazıaraştırmacılarıtarafındantepkiylekarşılanmıştır.PakistanlıaraştırmacıİhsanİlâhîZahîr,bukonuylailgilieserinde(bk. bibl.)Vâfî’yişiddetleeleştirir.Vâfîeserlerindeçeşitlikonularıbilimseldelillerortayakoyarakaydınlığakavuşturmuş,bazıalanlardaöncülükyapmış,birçokkişiyeörnekolmuşbirbilimadamıolarakMısır’daveArapdünyasındaönemlibiryeredinmiştir.

Eser le ri. 1.Fıšhü’l-lu³a(Ka hi re 1944, 
1962, 1973).Dahaönceyazdığı£İlmü’l-
lu³a’nın(Ka hi re 1941, 1944)devamıdır.
£İlmü’l-lu³a’dadillerintüremesiesnasındadayandıklarıgenelkurallar,bunlarınnesildennesileaktarılmasıileasılköktenbirçokdalınçıkarakyayılması,bunların
bir bi riy leolanbağlantılarıvefarklıaçılar
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MýsýrveArapdünyasýnda
sosyolojibilimininkurucusu.˜ ™

BabasınınöğretmenlikyaptığıSudan’ınÜmmüdürmanşehrindedoğdu.Mısırlıolanbabası1872’deKahire’dekurulanvedinîilimleryanındamüsbetilimlerindeokutulduğuDârülulûm’unilkmezunlarındandır.1900’lüyıllarınbaşındaSudan’daEmîriyeokullarındave1902’deyineSudan’daaçılanGordonKoleji’nde(bu gün 
Har tum Üni ver si te si)Arapdiliveİslâmhukukuhocalığı yaptı. Ali Abdülvâhid,
1905’tebabasınınSudan’dakigörevininsonaermesiüzerineailesiylebirlikteMısır’agittiveEzherokullarındaöğrenimgörmeyebaşladı.ÖnceKur’an’ı,ardındançeşitliilimleredairtemelmetinleriezberledi.1925’teKahire’dekiDârülulûm’danmezunoldu.EğitimBakanlığı’ndankazandığıburslaParis’egitti.1928’deSorbonneÜniversitesiEdebiyatFakültesiFelsefeveSosyolojiBölümü’nübitirdi.Bununyanında19261929yıllarındaaynıüniversiteninahlâk,sosyoloji,ekonomi,pedagoji,psikoloji,felsefealanlarındakendinigeliştirdivedörtyeterlilikbelgesialdı.Sorbonne’dafelsefedoktorasınıverdik
ten son ra 1931’deülkesinedöndü;Dârülulûm’daaltıyılsüreylepsikoloji,pedagojivesosyolojidersleriverdi.BuaradaEzherÜniversitesi’ndededersokuttu.ArdındanKahireÜniversitesiEdebiyatFakültesiSosyolojiBölümü’neöğretimüyesiolaraktayinedildi(1936).Buradasosyolojiçalışmalarınıgeliştirdivebölümbaşkanıoldu.SosyolojibiliminineğitiminiArapçalaştırdı.
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ğunubelirtmektedir(Türk Hat tat la rı, s. 
122).SüleymaniyeKütüphanesi’ndeyazmanüshalarıbulunaneserlerininbirçoğumüellifhattınıyansıtanörneklerniteliğindedir.MüderrislikteicâzetverecekdüzeyeulaşıncakadılıkmesleğineintisapettiveHalepkadılığınatayinedildi.Bugörevisırasında(ya hut gö re vin den az le dil me sin den 

son ra) 12Rebîülevvel1126 (28 Mart 1714) tarihindevefatettiveEyüpMezarlığı’nadefnedildi.Türkçe,ArapçaveFarsça’nınedebiyatınavâkıf,şairtabiatlı,biyografidalındauzmanolduğubelirtilen(Os man lı 
Mü el lif le ri, III, 16)VahdîEfendi’ninyazdığıeserlerinhepsiyazmahalindeolupçeşitlikütüphanelerdemevcuttur.

Eserleri.Edebiyat,Belâgat. 1.el-Mu£av-
velŞer¼uebyâti’l-Mu¹avvel.HatîbelKazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ı üzerineTeftâzânî’ninyazdığışerhtegeçenşâhidbeyitlerinaçıklamasınadairdir(Süley ma-
ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2271, 136 va-
rak, 1106 [1694-95] yı lın da ya zıl mış olup 
mü el lif hat tı dır; nr. 2272; Ma ni sa İl Halk 
Ktp., nr. 5477, mü el lif hayattay ken ya zıl-
mış tır; Ches ter Be atty Lib rary, nr. 3591).
el-Mu¹avvel’inşevâhidinedairilkşerholduğubelirtilenel-Mu£avvel’iAbdülkådirHüseyinTahlûdoktorateziolarakinceleyiptahkiketmiştir(1433, So ma li 

el-Me£ânîel-beyânel-bedî£(I-II, Ka hi-
re 1357-1361/1938-1942, Tâhâ Hü se yin, 
Ah med el-İs ken derî ve Mu ham med Mehdî 
Allâm ile bir lik te).

BİBLİYOGRAFYA:İhsanİlâhîZahîr, er-Red dü’l-kâfî £alâ mu ³å le-
¹â ti’d-duktûr £Alî £Ab dülvâ¼id Vâfî, Lahor1984,
s.2-23,ayrıcabk.tür.yer.;M.MehdîAllâm, el-
Mec ma£iy yûn fî Åam sî ne £âmen, Kahire1406/
1986,s.218-219;M.Abdülcevvâd, Taš vî mü 
Dâ ri’l-£ulûm: 1872-1947, Kahire1410/1990,I,
250-251;M.HayrRamazanYûsuf, Te tim me tü’l-
A£lâm, Beyrut1418/1998,I,383-384;AhmedelAlâvine, ¬ey lü’l-A£lâm, Cidde1418/1998,s.
140-141;a.mlf., et-Te×yîl ve’l-is tidrâk £alâ Mu£-
ce mi’l-müßel lifîn, Cidde1423/2002,s.217;NizârAbâza–M.RiyâzelMâlih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey-
rut1999,s.188-189.
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(bk. MEHMED ŞEVKET VAHDETÎ).
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– —VAHDÎ EFENDÝ
(ö. 1126/1714)

Arapdiliveedebiyatýâlimi,
muhaddis,hattatvekadý.

˜ ™

İbrâhimVahdî,Bulgaristan’ınkuzeydoğusundaVarnaileKöstencearasındabulunanHacıoğlupazarcığı(gü nü müz de 
Dob riç)kazasındadoğdu.16621669yıllarıarasındaİstanbul’dabulunan(Ter ce me-i)
Tefsîr-iTibyânmüellifiAyıntâbîMehmedEfendi’denfaydalandığınıbelirttiğinegöre
1640’lıyıllardadoğmuşolmalıdır.BabasınınadıMustafa,dedesininadıTursunoğluMehmed’dir.Hayatınınbüyükbirkısmınıİstanbul’da(Ana do lu)geçirdiğindenRûmînisbesiyleveVahdîiRûmîdiyedetanınmıştır.“Farazî”nisbesiiseferâizmeseleleriyleuğraşmasıylailişkilidir.İlkeğitiminimemleketindetamamladıktansonraİstanbul’agitti,AbdürrahimzâdeYahyâEfendiileAyıntâbîMehmedEfendigibihocalarınderslerinedevametti.TahsilinitamamlayıpicâzetaldıktansonraİstanbulmedreselerindedersokutmayabaşladıveSüleymaniyeMedresesi’ndedârülhadismüderrisiolarakgörevyaptı.MeşhurhattatlararasındasayılanVahdîEfendita‘likhattını,buhatdalında“zamanınİmâd’ı”
(nes ta‘lik üs ta dı Mîr İmâd, ö. 1024/1615) olaraknitelenenveaskeriyedebüroşefiolarakgörevyapanşair,hattatSiyâhîAhmedEfendi’denöğrendi.ArdındanAkbabaimamıdiyetanınanhattatvebestekârMehmedZaîfîEfendi’densülüsvenesihmeşketti(Müs ta kimzâde, s. 637).ŞevketRado,vefatındanbiryılönceyazdığıbirhatörneğininözelkoleksiyonundaoldu

kendisiüstleninceİbnHaldûn’unbuyönüüzerindedurmayaveMušaddime’yisosyolojikaçıdanincelemeyekararverdiğiniifadeetmiştir.5.el-Medînetü’l-fâ²ıla
li’l-Fârâbî.ÜçbölümhalindedüzenlenenkitabınilkbölümüFârâbî’ninhayatı,eserleri ve ilmîşahsiyetineayrılmıştır.İkincibölümdeFârâbî’ninÂrâßüehli’l-
Medîneti’l-fâ²ılaadlıeserininmuhtevasıilekitaptavarılansonuçlar,dayandığıfelsefîvesosyalgörüşler,eserininsanlıkmirasınaolankatkısıirdelenmiştir.Üçüncübölümdeisekitabıniçerdiğiönemlidörtnoktayadeğinilmiş,Fârâbî’ninüslûbuvedüşüncemetotlarıelealınmıştır.

DiğerEserleri:Na¾ariyyetünictimâ£iy-
yefi’r-rıš(Con tri bu ti on à une thé orie so-
ci olo gi que de l’esc la va ge),el-Faršbeyne
rıššı’r-recülverıššı’l-merße(Pa ris 1931; 
bu iki eser mü el li fin Pa ris’te ha zır la dı ğı 
dok to ra ça lış ma sıdır),el-İšti½âdü’s-siyâ-
sî(Ka hi re 1934),el-Üsreve’l-müctema£
(Ka hi re 1945),el-Mesßûliyyeve’l-cezâß
(Ka hi re 1945),Ašdemü’l-bu¼û¦i’l-icti-
mâ£iyye£indešudemâßi’l-Yûnân(Ka-
hi re 1951), el-Felsefetü’l-ictimâ£iyye
li’bnƒaldûnveAugusteComte(Ka-
hi re 1955),¥ayâtü’l-müctema£ât(Ka hi-
re 1958),£İlmü’l-ma£rife(epis te mo lo ji, 
Ka hi re 1957),Müşkilâtü’l-müctema£i’l-
Mı½rî(Ka hi re 1958),el-Verâ¦eve’l-bîße
(Ka hi re 1970),Abdurra¼mânb.ƒaldûn
münşißü£ilmi’l-ictimâ£(Ka hi re 1975),
el-Bü¼û¦fi’l-İslâmve’l-ictimâ£(Ka hi re 
1977),Æı½½atü’l-mülkiyyefi’l-£âlem(Ka-
hi re 1987),Æı½½atü’z-zevâcve’l-£uzûbe
fi’l-£âlem (Ka hi re 1987), øarâßibü’n-
nu¾umve’t-tešålîdve’l-£âdât(I-II, Ka-
hi re, ts.), el-Müctema£u’l-£Arabî,el-
Hünûdü’l-¼umr,el-La£ibve’l-£amel,
Ta£lîmâtli-müderrisi’l-lu³ati’l-£Arabiy-
ye(Ka hi re 1937),Lem¼afîtârîÅiede-
bi’l-Yûnân(Ka hi re 1939),£İlmü’l-lu³a
(Ka hi re 1944, 1984),Neşßetü’l-lu³a(Ka-
hi re 1947), el-yehûdiyye ve’l-yehûd
(Ka hi re, ts.),ed-Dîmušrâ¹ıyyefi’l-İslâm,
el-Lem¼afîtârîÅi’l-Ezher(Ka hi re 1936),
el-İslâmfîna¾ari’l-øarb(Bey rut 1953),
Beytü’¹-¹â£ave’¹-¹alâšvete£addüdü’z-
zevecâtfi’l-İslâm(Ka hi re 1960, di zi),e½-
Øavmve’l-uŠ¼iye(Ka hi re 1963, di zi),el-
Esfârü’l-mušaddese(Ka hi re 1964, 1984),
el-Müsâvât fi’l-İslâm (Ka hi re 1965),
¥imâyetü’l-İslâmli’l-enfüsve’l-a£râ²
(Ka hi re 1970),el-Merßefi’l-İslâm(Ka hi re 
1971),¥uš†šu’l-insânfi’l-İslâm(Ka hi re 
1979). Neşirleri:İbnHaldûn,Mušaddime
(I-III, Ka hi re 1370/1951, 1401, ts., 3. bs.); İbrâhimMustafav.dğr.,Æavâ£idü’l-lu-
³ati’l-£Arabiyye:en-Na¼vve’½-½arf,
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ese ri nin müellif hattı nüshasının ilk sayfası  (Süleymaniye 

Ktp., Şe hid Ali Paşa, nr. 2271)


