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VÂFÎ, Ali Abdülvâhid

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.

ÿHüseyinYazıcı

– —VAHDETÎ EFENDİ

(bk. MEHMED ŞEVKET VAHDETÎ).
˜ ™

– —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,

Vahdî Efendi’nin el-Mu£av vel Şer ¼u ebyâti’l-Mu¹av vel  adlı 

ese ri nin müellif hattı nüshasının ilk sayfası  (Süleymaniye 

Ktp., Şe hid Ali Paşa, nr. 2271)
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ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2177);Birgivî,
Cilâßü’l-šulûb(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid 
Ali Pa şa, nr. 1478);Kådîİyâz,¥ilyetü’r-
Resûli’l-kerîm(ter cü me) (Mil let Ktp., Ali 
Emî rî Efen di, nr. 348).

BİBLİYOGRAFYA:

Keş fü’¾-¾unûn, II,2019;Müstakimzâde, Tuh-
fe, s.637;Fih ris tü’l-Kü tübÅâne ti’l-ƒidîviy ye, 
V,28;VII,550;Ahlwardt, Ver ze ich nis, II,601;
Os man lı Mü el lif le ri, III,16-17;Tûnekî, Mu£ce-
mü’l-mu ½an ni fîn (nşr. Sıddîk Kemâl el-Mekkî),
Beyrut1344/1925,IV,434;Brockelmann, GAL 

Suppl., II,421;Î²â ¼u’l-meknûn, I,228;He diy-
ye tü’l-£ârifîn, I,37;Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel li-
fîn, I,114;Ziriklî, el-A£lâm (Fet hul lah),VIII,111;ŞevketRado, Türk Hat tat la rı, İstanbul,ts.(Ya yın 
Mat ba acı lık),s.122;MuhittinSerin, Hat Sa na tı 
ve Meş hur Hat tat lar, İstanbul1999,s.242;MehmetNermiHaskan, Eyüp lü Hat tat lar (haz. Sü ley-
man Berk),İstanbul2004,s.70;“İbrahimVahdî
Efendi” (www.es ki eser ler.com); “İbrahimVahdî” 

(www.ka lem gu ze li.org); “EskiHattatlar,İbrahim
Vahdî”,www.tualim.net(30.03.2016).

ÿİsmailDurmuş

– —VALANDOVA

Makedonya’da
tarihîbirkasaba.

˜ ™

XVIveXVII.yüzyıllaraaitTürkçemetinlerdeAlavanda,dahasonradaValandovdiyegeçenValandova(Va lan do vo),MakedonyaCumhuriyeti’ningüneydoğusundaYunanistansınırınayakınbirkesimdeyeralır.VerimlibiraraziyesahipValandovaovası kuzeyde Vardar vadisindeki Üsküp’ügüneydekiSelânik’ebağlayanyolüzerindeydi.Boymiya’yıDedeli’dekiDoyran’dan(Doj ran / Toy ran)ayırantepelerzinciribuyoliçinengelteşkiletmiyordu.BelasicadağlarınınkarşısındakiRabrovoveKosturinoköylerindenönemlibirmerkezolanUstrumca’yauzananyoldageçişiçinkolaylıksağlıyordu.Valandova,DoyranaracılığıylaMakedonya’dakidiğerbüyükmerkezolanSerez’le(Si roz)açıkbağlantıhalindeydi.VerimliliğiveılımaniklimidolayısıylaValandovaovasıçokeskizamanlardanberiiskânaaçıktı.OvanıngüneyucundaMarvinciköyününyanındaAntikGrekveRomaşehriIdomenibulunuyordu.Buranınkalıntılarısonyirmiotuzyıldayapılanyoğunkazılarlaortayaçıkarıldı.1395’ten1864yılınakadarBoymiyanahiyesiDoyrangibiKöstendilsancağınabağlıydıveXVII.yüzyılakadarUstrumcakazasınınbirparçasıydı.1864’tegerçekleştirilenvilâyetreformusırasındaBoymiyanahiyesiyleDoyran,Doyrankazasıadıaltındabirleşti;fakatBoymiya’nınVardarnehrininbatısınadoğruuzanan,Davidovo,

olup mü el lif hat tı dır). 3.MuÅta½aru¥il-
yeti’r-Resûl(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali 
Pa şa, nr. 549, vr. 1-5; 1092’de [1681] ya zıl-
mış olup mü el lif hat tı dır).Risâlefî¼il-
yeti’n-nebî(Sü ley ma ni ye Ktp., Lâle li, nr. 
2072, vr. 1-6)adlıeserdeaynıolmalıdır.
4.Terceme-i¥ilye-iŞerîfe(Sü ley ma ni-
ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 506, vr. 89-96, 
mü el lif hat tı).Terceme-i¥ilye-iNebî
(Sü ley ma ni ye Ktp., Şâzelî Tek ke si, nr. 157, 
vr. 178-198)veTerceme-i¥ilye-iResûl
ƒayrü’l-enâm(Sü ley ma ni ye Ktp., Âşir 
Efen di, nr. 59, vr. 37-47)adlarıylageçenlerdeaynıeserolmalıdır.5.Tu¼fetü’l-elbâb
fî¼ilyeti’l-enbiyâßive’l-a½¼âb(Sü ley-
ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 506, vr. 
86-91, mü el lif hat tı; Sü ley ma ni ye Ktp., nr. 
549, vr. 49-52, Lâle li, nr. 496, vr. 65-73, nr. 
2072, vr. 6-10, Bağ dat lı Vehbî Efen di, nr. 
603, vr. 312-332). 6. RisâlefîÅâtemi’n-
nebî (Sü ley ma ni ye Ktp., Lâle li, nr. 2072, 
vr. 33-54). 7.el-Ebvâbü’l-müstaÅrace
mine’l-¥ı½ni’l-¼a½în(min kelâmi sey yi-
di’l-mür selîn li’bni’l-Ce zerî) (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Esad Efen di, nr. 3549, vr. 77-88).Hz.Peygamber’indilindendualarıvezikirleriihtivaedenİbnü’lCezerî’nineserindenyapılanseçmelerikapsar.8.Ta£lîša
£ale’n-Nûniyye(Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 
4983, 99 va rak).İbnKayyimelCevziyye’ninhadisehlinedairmanzumesininşerhidir.
9.Mürşidü’l-hedîfînecâtiebeveyi’n-
nebî(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 37). 10.¥âşi-
ye£alâEnvâri’t-tenzîlveesrâri’t-teßvîl
li’l-ÆåŠîel-Bey²âvî.Beyzâvîtefsiriüzerineyazılanbuhâşiyemüellifinenhacimlieserlerindendirve879varaklıkbirnüshasıSüleymaniyeKütüphanesi’ndekayıtlıdır(Mih ri şah Sul tan, nr. 34). 11.Şer-
¼uşevâhidi’l-Bey²âvî(a.g.e., a.y.). 12.
et-Tecrîdbi-£avni’r-rabbi’l-mecîd.İbnHallikân’ınVefeyâtü’l-a£yân’ınınihtisarıolup1104’te(1693)tamamlanmıştır
(Keş fü’¾-¾unûn, II, 2019). 13.Merzûšåt
(Os man lı Mü el lif le ri, III, 16).VahdîEfendikelâm,fıkıh,belâgat,hilyevetasavvufadairbirçokeseriistinsahetmişolupbaşlıcalarışunlardır:Tahâvî,
Risâlefî£ilmi’l-£ašåßidve’t-tev¼îd(Sü-
ley ma ni ye Ktp., Râgıb Pa şa, nr. 1479); Ebü’lMuînenNesefî,et-Temhîdfîşer-
¼iÆava£idi’t-tev¼îd(Sü ley ma ni ye Ktp., 
Râgıb Pa şa, nr. 1479);Mâtürîdî,Risâle
fi’t-tev¼îd (Sü ley ma ni ye Ktp., Râgıb Paşa, 
nr. 1479);Bâbertî,Risâlefîtercî¼ime×-
hebiEbî¥anîfe(Sü ley ma ni ye Ktp., nr. 
1479);Kuhistânî,Câmi£u’r-rumûzfîşer-
¼i’n-Nušåye(Sü ley ma ni ye Ktp., Damad 
İbrâhim Pa şa, nr. 585);SeyyidŞerîfelCürcânî,¥âşiye£ale’l-Mu¹avvel(Süley ma-

Üni ver si te si Kıs mü’l-edeb ve’l-belâgå). 2.
et-Tan½î½fîşer¼işevâhidi’t-TelÅî½.BueserdeTelÅî½ü’l-Miftâ¼’ınşâhidbeyitlerininşerhidir(Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 
4463; Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din 
Efen di, nr. 2825, vr. 6-160; Sü ley ma ni ye 
Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2175; Âtıf Efen di 
Ktp., nr. 2343). 3.Şer¼uşevâhidimu-
šaddimeti’t-TelÅî½(Sü ley ma ni ye Ktp., 
Şe hid Ali Pa şa, nr. 2274, vr. 8-37). 4.
Şer¼uebyâtişer¼i’¹-TelÅî½(TSMK, III. 
Ah med, Ema net Ha zi ne si, nr. 1589; Sü-
ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2274, 
vr. 1-7). 5. Mücelletü’¹-ªa¼¹âvî £alâ
ebyâtimâfi’l-Mu¹avvel(Sü ley ma ni ye 
Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2273). 6.Şer¼u
ebyâtidîbâceti’l-MuÅta½arli’t-Teftâ-
zânî(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 2175, vr. 109-119, mü el lif hat tı). 7.el-
MünteÅabmine’l-Müßtelifve’l-muÅte-
lifminesmâßi’ş-şu£arâß(li-¥asan b. Bişr 
el-£Âmi dî) (Nu ru os ma ni ye Ktp., nr. 4983; 
Sü ley ma ni ye Ktp., Âşir Efen di, nr. 439, vr. 
35-60).ÂrifHikmetKütüphanesi’ndekinüshasında(Me di ne, Ta rih, nr. 238) Te×-
kiretü’ş-şu£arâß el-müsemmât (bi)’l-
MünteÅabadıylageçmektedir.8.Risâle
fîesmâßiricâli’l-¥amâseti’l-Ba½riyye
li-Øadriddînel-Ba½rî(Sü ley ma ni ye Ktp., 
Şe hid Ali Pa şa, nr. 341, vr. 30-47). 9.Ebyât
münteÅabemine’l-¥amâseti’l-Ba½riy-
ye (Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 341, vr. 48-89). 10.Nü×hetü’l-erîbfî
fihristi’ş-şâ£irve’l-edîb(Sü ley ma ni ye 
Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 2257, vr. 58-73; 
1104/1692-93 ta rih li nüs ha mü el lif hat tı-
dır). 11.el-İ£ti½âmfîşer¼iebyâti’l-£İ½âm
(He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 37).İsâmüddinelİsferâyînî’ninTelÅî½ü’l-Miftâ¼’ınşerhi
olan el-A¹vel’indegeçenşâhidbeyitlerinşerhidir.12.es-Sâmî£alâebyâti’l-Câmî
(a.g.e., a.y.).MollaAbdurrahmanıCâmî’ninFarsçabeyitlerininşerhidir.

Hadis,Hilye/Şemâil. 1.Tevşî¼u’t-taš-
vîmfî(şer ¼i)¼ilyeti’r-Resûli’l-kerîm
(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, nr. 
506, vr. 71-87, mü el lif hat tı; Sü ley ma ni-
ye Ktp., Lâle li, nr. 2072, vr. 11-33).Şer¼u
¼ilyeti’r-Resûladıylageçenve1104’te
(1693)yazılan(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid 
Ali Pa şa, nr. 549, vr. 6-27), yi ne ¥ilyetü’r-
Resûladıylakaydedilenveaynıtarihtekalemealınan(Sü ley ma ni ye Ktp., Lâle li, 
nr. 496, vr. 1-45),Şer¼u’ş-şemâßili’n-ne-
beviyyeadıylageçenve1113’te(1701) yazılan(Sü ley ma ni ye Ktp., Âşir Efen di, nr. 
59, vr. 1-34)eserlerdeaynıeserolmalıdır.2.Nü×hetü’ş-şemâßilvezübdetü’d-
delâßil(Sü ley ma ni ye Ktp., Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 549, vr. 28-48; bu da 1104 [1693] ta rih li 


