AHMED VEFIK PA~A'NIN ESERLERI *
F. A. TANSEL
B. Adapte, Terceme ~lk Eserleri
ve
Lehçe-i Osmânt (1869-76)
Vefik Pa~a'n~n, ~~ 869'dan ba~l~yarak Frans~z edebiyat~ndan
terceme ve adaptation suretiyle eserler yazmas~= sebebini, bu tarihte
memleketimizde Osmanl~~tiyatrosunun te'sisinde aramak laz~md~r.
1869'da, üç senedenberi ba~ta Ali Bey ve arkada~lar~~ olmak üzre
milli bir hususiyet verilmek istenilen Gedikpa~a'daki tiyatro, Güllü
Agob'un müdürlü~ünde Osmanl~~Tiyatrosu ad~yle te'sis olunmu~tur.
Abdül'aziz'in fermaru ile on y~ll~k imtiyaz verilmekle beraber, ma~rapa,
bayram, ç~plak v.b. kelimeleri mar~opa, balyam, çzlpak ~eklinde söyliyen
yabanc~~ artistlerin ~ivelerinin düzeltilmesi, yerli adet ve terbiyemize
uygun eserlerin terceme ve te'lifi de ileri sürülmektedir; halbuki
temsil olunan piyesler Frans~z hayat~na uygun, milli terbiyemize
ayk~r~d~r; umurniyetle Paris'in o devre .it ahlak bozukluklan ile
istihza yolunda oldu~undan, faydalanmak ~öyle dursun, zarar~~mucip
olmaktad~r. Terceme ve adapte edece~imiz eserler, yaln~z bizim de~il,
bütün dünyan~n faydaland~~~~Moliere'in eserleri olmal~d~r. Bunun için
bir komisyon te~kili, temsil edilecek piyeslerin kontrolü de dü~ünülmü~tür °. ~~te Ahmed Vefik Pa~a, memleketimizde tiyatro sahas~nda
bu çal~~malar~n hâkim oldu~u devirde Moliere'den terceme ve adaptation eserler verme~e ba~lam~~t~r; 1864 71 y~llar~~ aras~nda resmi
vazifeden uzak, azledilmi~~bulunmas~~da, bu yolda çal~~ma~a elveri~li
bir zaman haz~rlam~~t~r.
r 861'de ~inasi, görmeden evlenmenin meydana getirdi~i mahzurlar~~ele alm~~, Moliere'in Zor Nikâhz te'sirinde kalarak, Türk edebiya* Bu makalenin L Vefik Pa~a'n~n Hayat:, IL A) ~lmi Eserleri bölümleri,
Belkten'in bundan önceki say~s~nda (C. xxv~n., nu. 109, Ocak 1964) d~r.
Ali Bey, Osmanl~~ Tiyatrosuna Verilen imtiyaz, Diyojen mec., nu. 2, 19 Te~rinisani, 1286 (1 Aral~k, 1870). Tiyatro, ayr~. ~n~c., nu. 44, 14 A~ustos, 1287 (26 A~ustos,
1871).
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t~nda Avrupai tarzda ilk te'lif piyesi, ~air Evlenmesi'ni yazm~~t~ r 2 .
Vefik Pa~a'n~n, yan~lm~yorsak, ilk tiyatro eserini Molierein Le Maniage Forceundan adapte etti~i Zor Nikâh~'n~n te~kil etmesi mânal~d~ r 3.
Matbaa-i âmire'de bas~lan ve kapa~~nda ii ~a`ban, 1286 ( ~~5 Kas~m,
1869) tarihini ta~~yan bu eserle ayni senede yine Moliere'den George
Dandin'i ve Le M6decin Malgd Lui'yi Yorgaki Dandini, Zorat Tabib
ad~yle adapta etti~ini görüyoruz 4. George Dandin, ~ 869'da Osmanl~~
2 Fâhir Iz, XIX. Tüzy~l Ba~~nda raz~lm~~~Türkçe Bir Piyes—Vak4yi<4 acibe ve
Havâdis-i garlbe-i Kef~ger Ahmed ba~l~kl~~makalesinde, 1956 yaz~nda Viyana Kütüphânesi'nde, bir yazma mecmuada ad~~geçen piyesin bir nüshas~na rastlad~~~n~~
kaydederek ~u bilgiyi veriyor: Bu Türkçe metni yazan~n ad~~zikredilmemi~tir;
Arap harflerini sonradan ö~renen yabanc~lar~n tipik yaz~s~~ile kopya edilmi~~olan
eserde, yer yer imlâ ve istinsah yanl~~lar~~ vard~r. Kitab~n sonunda, istinsah edenin

ad~~( l SZ Iskerleç) olarak yaz~l~d~r. Üç yabanc~~dile tercemeleri de, ayni kimse
taraf~ndan istinsah olunmu~tur. Piyesin Almanca ve Frans~zca'ya Johann ( Jean),
italyanca'ya Testa taraf~ndan çevrildi~i kay~tl~d~r. Tercemelerin ba~~nda, bu dillerde, "Pabuççu Ahmed'in garib vak'alar~~ve sergüze~tleri; üç perdelik komedi; Türkçe'den
terceme edilmi~tir; vak`a. Ba~dad'da geçer" yaz~l~d~r. Yaln~z ~ talyanca tercemede
1809 tarihi vard~r. Mevzu bak~m~ndan, eski fars'lar gibi bir toplamad~r. Selim III.
devrinde yaz~lm~~~bir piyes olarak kabul edilmesini yazan Fâhir /z, bu eserin metnini
de ne~retmi~tir ve kendisinin "farslar gibi" ifadesine göre, bu eserin, metninden de
anla~~ld~~~~üzre, Avrupal bir tiyatro eserinden çok, halk tiyatrolar~n~~ hat~rlatmakta
oldu~unu söyleyelim.
8 Zor Nikâh~, ~~869'da Osmanl~~ Tiyatrosu'nda temsil edilmi~, k~yafetlerin,
vak<an~n geçti~i zamana uymamas~~ve Ermeni artistlerin bozuk telâffuzlar~~tenkid
mevzuu olmu~tur (Bir Zat taraf~ndan gönderilmi~tir, Diyojen, nu. 4, 2 Kânun~sani,
1286/14 Ocak, 1871). 30 Ekim, 1884 ak~am~~ Gedikpa~a Tiyatrosu'nda (Ceride-i
havâdis, nu. 5833, ~~ Kas~m, 1884), 1921'de Dârü'l-bedâyi'de (Ibrahim Necmi,
Türk Tiyatrosunun Klâsik Haftas~, Yar~n mec., nu. ~~o, 22 Aral~k, 1921) temsil olunan
Zor Nikâh~'m Ahmed Midhat Efendi de gençli~inde tercemeye ba~lam~~, tamamlayamam~~t~r (Menf~i, K~rkanbar Matbaas~, 1293, s. 20). Vefik Pa~a'n~n bu eseri
ikinci defa, Bursa'da bas~lan Molidre Külliyât~'mn onuncusu olarak ne~redilmi~,
Dergâh mecmuas~nda tefrika olunmu~~(Nu. 19, 20 Kânun~sani, 1338/1923), Cihan
Kütübhânesi Me~âhir-i âsâr Külliyât~'mn üçüncüsü olarak (Ist., Te~ebbüs Matbaas~,
1339-1341) bas~lm~~t~r. Le Mariage Ford, Vefik Pa~a'dan sonra Afif Obay taraf~ndan
Türkçe'ye çevrilmi~ tir (Ankara, Maarif Matbaas~, 1944).
4 Bu iki eserin kapa~~nda, Matbaa-i âmire mührü ve ad~~ d~~~nda hiçbir kay~t
yoktur. Ihsan Sungu, Fransa'n~n Istanbul'daki Ba~konsolos'u M. Belin'in, 1286-87
Hicri senelerindeki Türkiye ne~riyat~n~n bibliyografyas~~hakk~nda journal Asiatique'de
ne~retti~i makalede (Aout -Septembre, 2872, p. 137), bu iki eseri ~~286 (1869)
ne~riyat~~aras~nda gösterdi~ini kaydediyor (Ahmed Vefik ve Ziya Pa~alar'~n Tartuffe
Tercemeleri, Terceme mec., c. ~ ., nu. 4, 19 Ekim, 194o). Torgaki Dandini ve Zorâk ~~~
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Tiyatrosu'nda Memi~~A~a 5 ad~yle temsil edilmi~tir. Bu adapte eserin
temsili tenkid edilirken,önce Tosun A~a ismiyle oynand~~~ndan bahisle,
Memi~~A~a ad~n~n pek fena oldu~una, bir - iki yerinde Ermeni ta`birlerine rastland~~~na temas ediliyor. Vefik Pa~a'n~n, ne~riyatta bulundu~u Diyojen gazetesindeki bu tenkidler 6 her halde gözünden kaçmam~~t~r. Memleketimizdeki az~nl~klar~n hayat~na zaten uyan George
Dandin'i, adaptation'a lüzum görmeyerek ~~869'da terceme etmesinde,
Memi~~A~a hakk~ndaki tenkidlerin te'siri de olabilir.
Tabib, Cihan Kütübhânesi
âsâr Külliyât~'nda da ne~redilmi~tir (Ist., Cihan
Matbaas~, ~~92 7) .
5 Bu eser Güllü Agob'undur; ayni eser K~skanç Hen! ismiyle de dilimize çevrilmi~tir (Selim Nüzhet Gerçek, Türk Tiyatro Tarihine Bir Bak~~, Türk Tiyatrosu mec.,
nu. 136, y~l 12, ~~Aral~k, ~~94 ~~). Vefik Pa~a'n~n eseri, 1924-25'de Dârü'l-bedâyi'den
aynlan baz~~san'atkârlar~n ~ehzadeba~~'nda, Sâb~k Dârü'l-bedâyi —Ertu~rul Muhsin
ve Arkada~lar~~ ad~~ alt~nda temsiller verdi~i s~rada sahneye konulmu~tur (Dân~'lbedâyi'in ilk Te~ekkülünden itibaren Oynanan Eserler, Türk Tiyatrosu mec., nu. 139, 15
Ocak, 1942). George Dandin, Sabiha Omay taraf~ndan da dilimize terceme edilmi~tir (Ankara, Maarif Matbaas~, 1943). Le Midecin MalgrE Lui, Vefik Pa~a'dan
önce Kasbar Tuzüsyan taraf~ndan 1849'da Ermeni harfleri ile Zorla Hekim (Ismail
Habib, Tanzimat'tanberi Edebiyat Tarihi, Remzi Kitabevi, ~~94o, s. 218) ve Sabiha
Omay taraf~ndan Zorak f Hekim ad~yle Türkçe'ye çevrilmi~tir (Ankara, Maarif
Matbaas~, 1943).
Diyojen, nu. 4, 2 Kânun~sani, 1286 (14 Ocak, 1871). Re~id Yâsimi, Moliere'in
en az alt~~eserinin Farsça'ya terceme edildi~ini yaz~yor ve bu münâsebetle, Tabib-i
icbârt (Zor'âki Tabib), Misanthrope(Merdüm-girlz) 'u zikrediyor. Bir ba~kas~~ Arümâyi~-i
har ismiyle çevrilen, nüshalan pek az bulunan ve halk taraf~ndan tutulmayan komedidir ki, müellif bunun Etourdi (Savruk) tercemesi oldu~unu tahmin etmektedir.
Kendisi, Istanbul'da ~~286 (1869-70) 'da Tasvir-i efkâr Matbaas~'nda bas~lan Misanthrope (Merdüm-girlz) tercemesini görmü~tür; Farsça'ya aruzla, ~ah~slar~n hayat~~ve
hâlleri Iran hayat~na uydurularak adapte edilmi~tir. Bu eserde terceme edenin ad~~ve
mukaddime yoktur. Re~id Y.simi, ayni y~lda Ahmed Vefik Pa~a'n~n Misanthrope,
George Dandin ve Tabib-i icbârryi Türkçe'ye çevirmi~~bulunmas~n~~manal~~görmektedir (Tarih-i edebiyat-~~Iran, Tahran, 1316, s. 307 v. d.).
La Turquie'de, Vefik Pa~a'n~n tamam~yla aleyhinde ve te'lif hiçbir eseri bulunmad~~~~ileri sünilen makaledeki, "Ilm-ü hüneri Moliere'in baz~~âsânn~~• tercemeden ibarettir." ifadesini kaydeden I. E. M. Kemal Inal, bu makalenin tercemesi Vakiete ne~redilirken, "Tercemeler hep Mekteb-i Sultani muallimi sâb~k
Mirzâ Habib'in oldu~u müsbet ve muhakkakt~r." cümlesinin ilave edildi~ini, bu
"ne~ide-i nâ~enide" yi Vakit'in ba~muharriri Sa<id Bey'in ilâve eyledi~inin ~üphesiz oldu~unu yaz~yor (Son Sadr-: a'zamlar, S. 734). Isfahanl~~Mirzâ Habib
Efendi, Galatasaray te'sis edildi~i s~rada, himâye ederek buran~n Arapça hocal~~~na Vefik Pa~a'n~n ta<yin ettirdi~i kimsedir (Ayn. müellif, Son As~r Türk ~âir[eri, c. II!., Ist., 1932, s. 463).

252

F. A. TANSEL

Vefik Pa~a, Rüsümat Nâz~r~~bulundu~u s~rada, Voltaire'den
terceme etti~i Hikâye-i hikemiye-i Mikromega'y~~ önce Diyojen'de tefrika,
daha sonra kitap hâlinde ne~retti 7 . Mukaddime'de Voltaire aleyhinde
bulunarak, "Ol dâhiyye-i u`cübenin tarz-ü tav~rlar~na nümune olan
resâilinden Seyahat-i Mikromega dedi~i hicviye sair çirkin âsârma nisbetle tab`a biraz yak~n oldu~undan ba~kalar~ na ibret dersi olmak
üzre, lâfz be-lâfz nakliyle, an~ n tercemesi ihtiyar olunmu~tur ve
Türkçe'nin tavr-u edâs~ na ba`id olan mi~varlar~~gösterilmi~tir. Bilmezden bahsini süren kafadârlar~~bâri meslek-i hikmet-i riyakârânesini görüp kesb-i hayret etsinler"; zira ~u içinde bulundu~umuz
"zaman-~~câhiliyette nev-heveslerin ve terbiyesizlerin cesâreti hadden a~t~" diyor. Eserin gerek tefrikas~ nda, gerek kitap hâlinde bas~l~~~nda Vefik Pa~a'ya âit oldu~u kaydedilmemi~, bir zât-~~culuvv-i kadr
tarafindan dilimize çevrildi~i bildirilmektedir.
Mikromega'n~n ne~rinden sonra Sadâret Müste~arl~~~, Maarif
Nâz~rl~~~, Sür.-y~~devlet aczal~~~nda bulunan Vefik Pa~a, her hâlde
resmi i~leri yüzünden eser verememi~tir. 15 A~ustos, ~~873'de azlinden
üç sene sonra Lehçe-i Osmâni adl~~lûgati bas~lnu~t~r (1293 - 1876).
Türkiyat çal~~malar~n~n henüz ilerlemedi~i Tanzimat devrinde Osmanl~ca; Arapça, Farsça ve Türkçe'nin kayna~mas~ndan meydana gelen
bir dil kabul edilmekte idi; Harâbât'ta görüldü~ü gibi, Ziya Pa~a'ya
göre Ça~atayca da ayr~~bir dildir ve eserinde Arapça, Farsça, Osmanl~ca ile Ça~atay dillerinden seçti~i metinlere yer verdi~ini kaydeder 8.
Vefik Pa~a'n~n, rnukaddime'de O~uz dili, Uygur dili, Ça~atay lisam
gibi ta`birler kullanmakla beraber, zamanla O~uz dilinin Lehçe-i
Os~nânryi meydana getirdi~ini söylemesi, Türkoloji bilgisinin ça~da~Tefrika (Nu. 62-68, 15 Te~rinievvel - 6 Te~rinisani, 1287/1871) ve kitap
halinde bas~m~nda (Bab-~~âli kar~~s~nda 57 numaral~~matbaada bas~lm~~t~r; 25 Ramazan, 1288/1871) noksan, otuziki sahifeden ibarettir. Nam~k Kemal, Mikromigas
tercemesinin mukaddimesinde Voltaire aleyhindeki fikirleri yersiz, tercemede
rab~ts~z, manas~z, tasalan~nak, umursanmak gibi kelimeleri adi bulmakta, galeyanda
olan nerdbândan ibaresindeki manas~zl~~a i~aret etmektedir; bu münâsebetle, tenkid
etti~i paragraf~~ nümune olmak üzre bizzat terceme etmi~tir (Mecmua-i Ebüzziya,
c. I l., nu. 17, 15 Cemada i., 1298/1881). Kemal, kendisinin kaydetti~i gibi Diyojen'deki tefrikay~~görmü~tür; kitap halindeki bas~m~nda, tenkid etti~i paragrafta (S. 7
v. d.), galeyanda olan nerdbândan de~il, galeyanda olan bir derbâr'dan ifadesi vard~r.
8 Ziya Pa~a asar-~~selefin ~iirlerinde sözlerin kaba, manalar~n ince oldu~una
i~aretten sonra, Çünkim bu dili lisdn-t mâder * Oldü Ça~atay lisdn~~masder diyor
(Matbaa-i âmire, 1291, C. I., Mukaddime).
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lanndan çok ileri oldu~unu gösterir. Iki k~sm~ndan ibaret Lehçe-i
Osmâni'nin birinci cüz'ünde Türkçe, ikincisinde Osmanl~ca'da kullan~lan Arapça ve Farsça yabanc~~ di~er kelimelere yer vermi~tir.
Lügatler, kelime köklerine göre s~ralannu~, kökün manas~~verildikten
sonra, bundan türeyen kelimeler, ta`birler de tesbit edilmi~tir 9.
1455 sahifeden ibaret Lehçe-i Os~nâni'de Türkçe kelimeler için bir k~s~m
ayr~lmas~, lfigatlerirnize yaln~z Arapça, Farsça kelimeler al~nd~~~ndan,
o devir için bir yeniliktir.
~emseddin Sami'nin kaydetti~i gibi, Ve~ik Pa~a'n~n, "en büyük,
en nafi` eseri Lehçe-i Osmâni ünvanl~~lisan-~~Türki lügat kitab~~oldu~u
halde, gerek bunun gerek özbekler ~eyhi merhum Süleyman Efendi
namma ne~rolunan Ça~atay Lâgati'nin te'lifat~ndan oldu~unu Ltigat-~~
Osmâniye müellifi me~hur Redhouse iddia etmektedir" ". Veled Çelebi'nin ifadesine dayanarak Dr. Ignage Kuno~, Escad Efendi'nin Lehçe'sinden ilham alan Redhouse'~n Lehçe-i Osmânryi, memleketine dönece~i s~rada Ali Pa~a'ya verdi~ini, Vefik Pa~a'n~n Ali Pa~a tarafindan
kendisine tevdi` olunan bu lügati ilavelerle ne~retti~ini yazarsa dal',
Rodhouse'~n ad~~geçen lfigatinin Vefik Pa~a'n~n Lehçe-i Osmânrsinden
onyedi sene önce bas~lm~~~bulunmas~~ bu rivâyeti çürütmektedir ";
9 Lehçe-i Os~nâni, c. I., Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye, c. ~~ ., Cemiyet-i tedrisiye-i Osmaniye taraf~ndan bast~nlm~~t~r (Tabl~âne-i âmire, Receb, 293 /TemmuzA~ustos, 1876; ikinci bas~m, ~st., Mahmud Bey matbaas~, 1306-1888/89).
~st., Mihran Matbaas~, 1306, c. vi s. 4689.
II Türk Halk Edebiyatz, ~st., Yeni Matbaa, 1925, s. 6.
12
W Redhouse, lügatini 1856'da, zaman~n siyasi vak`alan dolay~s~yle
haz~rlama~a ba~lam~~t~r; eserini yazmaktaki maksad~, Vefik Pa~a'n~nkinden bamba~kad~r. ~ngilizler'in Türkçe, Türkler'in ~ngilizce ö~renmeleri için yazd~~~~bu
lügat, ingilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den ~ngilizce'ye olmak üzre iki k~s~md~r.
Londra'da 1859'da bas~lm~~t~r ve 1149 sayfad~r (A Hand-list of the Gibb Collection of
Turkish and other Books in the Librag, of the University of Cambridge, Cambridge, The
University Press, 1906, s. 87). Londra'dan sonra Istanbul'da American me'murlan
için bas~lm~~t~ r (1890, s. 2224). Daha sonra bu lügatin Türkçe'den ~ngilizce'ye ve
~ngilizce'den Türkçe'ye k~s~mlar~, ayr~~ciltler halinde birçok def`a ne~redilmi~ tir.
Redhouse'~n bu lügatinden ba~ka, Osmanl~ca'ya ait bir grameri ve edebiyat tarihi
de vard~r. Gibb'in, 19 Mart, ~~889'da Bernard Quaritch'den sat~n ald~~~~340 sayfadan
ibaret Gramm~ire Raisonnie de la Language Ottoman'm iki nüshas~ndan sonuncuda
sayfa aralar~na bo~~kâ~~tlar ilave edilmi~~olup, bunlarda Redhouse'~n kendi el yaz~s~yle notlar~~ vard~r (A Hand-list of the Gibb Collection, s. 53, nu. 362, 363). Redhouse,
Türk ~iiri hakk~ndaki denemesinde, Osmanl~lar'~ n ve onlardan önceki Türkler'in
ilim ve edebiyata hizmetlerini pek iyi tertiplenmemi~, taslak halinde b~rak~lm~~~bir
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hattâ, Redhouse'~n lügatinin Vefik Pa~a'n~n tashihinden geçti~ini
kaydedenler de vard~r 13 .
Lehçe-i Osmâni, içine ald~~~~Türkçe kelime ve ta`birler yüzünden,
ne~redildi~i s~rada çok yad~rganm~~t~r. ötedenberi Vefik Pa~a aleyhinde bulunan Nam~k Kemal, dâmad~~Menemenli Rirat Bey'e yollad~~~~
31 A~ustos, 188o tarihli mektubunda, "Lehçe-i Osmâni Buhârâ, veyahut
Divrik halk~~ için yap~lm~~ ; binaenaleyh görülecek güçlük Türkçe
mes'elesidir" der; vefât~ndan bir y~l kadar önce yazd~~~~19 Aral~k,
ba~lang~çla anlatt~ktan, x~x. as~rda Türkiye'de fikri faâliyetin canland~~~n~~kaydettikten sonra, ne yaz~k ki hiçbiri büyük ~airlere âit olmayan ondört ~iirin manzum
tercemelerini vermi~tir (Daha fazla bilgi için bk., Hamid Bowen, Türkiye Hakk~nda
Ingiliz Tedkikleri, Longmans Green and Co. L. T. D., London, New York, Toranto,
s• 44)•
1267 Ramazan~'mn ondokuzuncu Per~enbe ( g Haziran, 1851) günü Abd~i'lMecid'in ihyâ etti~i Darü'l-Maarif mektebinde aç~lan Encümen-i dâni~'in harici
a`zalar~~aras~nda J. W. Redhouse da vard~r; Mahmud Cevad ibnü'~-~eyh Nafi`,
bu münâsebetle onun haltercemesi hakk~nda ~u bilgiyi verir : "30 Aral~k, 1811
(1226)'de Londra civar~nda tevellüdle pek genç iken yetim kalm~~, ~ark'a meftun
olmakla izmir'de ve Der-saadet'te ikametle bir müddet hizmet-i Devlet-i aliyye'de
bulunarak Sadaret mütercimi ve sonra Hâriciye Nezareti'nde terceman olmu~~ve
Iran'la akdolunan muâhadede 1843 ( 259)'den 1847 ( 264)'ye kadar bu muâhade
üzerinde hükümet taraf~ ndan mükâlematta bulunmu~, ba`de ~ûrâ-yi bahriyye'ye
dahil olmu~~ ve 1847 (I264)'den 1857 (I274)'Ye kadar ~ark'a Sit mesâilde Devlet-i
Osmaniye ile ~ngiltere beyninde
vesâtette bulunmu~tur. Vefat', 4 Ocak,
1892 (1 3 ~ o)'dedir (Maârif-i umümiyye Neziireti Tarihçe-i te~kilât ve icraât~, Matbaa-i
âmire, 1338, S. 54).
13 Islâm Ansiklopedisrnin bir hey'et taraf~ ndan yaz~lan Mukaddime'si (Nu. 1,
Ist., Maarif Matbaas~, 1941, s. x~). Bu Mukaddime'de, "K~r~m muharebesi münasebetiyle, ingilizler'in Türkler'e alakalar~~ziyâdele~mi~~ve Türkler'e Ingilizce'yi,
ingilizler'e Türkçe'yi ö~retmek üzre daha ciddi çal~~malar ba~lam~~t~r. Bu faaliyetler neticesi olarak, uzun müddet Türkiye'de kal~p Arabça, Türkçe ve Farsça'y~~
pek iyi ö~renen J. Redhouse ad~nda bir de~erli alim, 1884'de Ingilizce'den Türkçe'ye
43.000 kelimelik bir lûgat kitab~~ile, 189o'da bilhassa eski tarih ve divanlar~m~zdan
taranan 93.000 kelimelik ve k~smen Ahmed Vefik Pa~a'n~n tashihinden geçen ve
bugün bile i~imize yarayan Türkçe'den ~ngilizce'ye gayet k~ymetdar bir lûgat
kitab~~ ne~retmi~tir" deniliyor.

Lehçe-i Osmânrnin, Redhouse'~n lûgatinden al~nd~~~~hakk~ndaki garip iddiay~~
çürüten daha birçok deliller ileri sürmek mümkün ise de, onun, Türkçe'den ~ngilizce'ye Lügat Kitab~- Turkish and inglish Leixcon'a yazd~~~, Kas~m ~~8go tarihli onsöz'ünde, li:~gatlerinden faydaland~klar~~ aras~nda Vefik Pa~a'y~~ da zikretmesi bu iddian~n manas~zl~~~n~~ anlatan en kuvvetli bir delildir (Printed for the American
Board Mission, H. Matteosian, Constantinople, 1921, S. III.).
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1887 tarihli ve yine Rif<at Bey'e gönderdi~i mektubunda, bu lügate
herhalde ihtiyaç hissetmi~~olmal~~ki, "Ahmed Vefik'~n Türkçe bir
lügat kitab~~var idi. ~smi bilmem ne kar~n-a~r~s~~idi; andan bana
bir tak~ m al da gönder." diyor 14. Ahmed Midhat Efendi'nin, "Bin
ki~iden fazla, bunun muâhazesine dâir sözler i~ittim: 'Can~m, böyle
lügat mi olur? içmek, siipürmek gibi kelimeleri kim bilmez ki?... Anlar~n
manalar~m bize ö~retmek için Lehçe'ye yazrru~' gibi muâhazeler ki
erbab~n~n bir lisan ve o lisan~ n k"müsunun ne demek oldu~unu
bilmediklerine delâlet eder" ifadesi de 15 , ça~da~lar~ na göre çok ileri
görü~lü Vefik Pa~a'n~ n bu eserinin o devirde nas~ l yad~rgand~~~n~~
aç~ kca gösterir; fakat zamanla onun, Osmanl~ca'n~n bir dil de~il, Türk
dilinin bir lehçesi oldu~u hakk~ndaki do~ru görü~ü anla~~lm~~, Türkiye'de milliyet fikirlerinin geli~mesinde oynad~~~~mühim rol, bilhassa
bu eseri dolay~s~ yle gerek memleketimizde, gerek Bat~~dünyas~nda
dikkati çekmi~tir ki, Vefik Pa~a'n~n ~öhretinden bahsederken bu
husustaki hükümler üzerinde de duraca~~z.
C. Bursa Tiyatrosu
Tiyatro Eserleri ve Hususiyetleri
Vefik Pa~a'n~n tiyatro sahas~ nda esasli çal~~malar~, Bursa Valili~i
zamanma rastlar; Ba~ vekillik'ten, buna ilave Dahiliye Naz~rl~~~'ndan
18 Nisan, 1878'de azledilmi~, on ay kadar aç~kta b~rak~ld~ktan sonra,
4 ~ ubat, 1879'da Bursa'ya Vali ta`yin olunmu~tur. Ne~riyat bak~m~ndan en verimli y~llar~ , üç sene kadar süren Bursa Valili~i s~ras~ndad~r.
Fenelon'dan dilimize çevirdi~i Telemak'tan daha önce bas~lan
Zor Nikâhz, Yorgaki Dandini, Zorâki Tabib'e ilave olarak yine Moliere'den terceme ve adapte etti~i onüç komediyi, Bursa'da te'sis etti~i
tiyatronun eser ihtiyac~n~~ kar~~lamak için ne~retti ".
14 Bu mektuplar~n Kemal'in kendi el yaz~s~yle as~llar~~Türk Tarih Kurumu'nda
ve yeni harflere çevrilmi~~izahl~~metinleri bas~ lmak üzre bu müesseseye verilmi~~bulunan Nam~k Kemal'in Mektuplar~~ adl~~eserimizin Midilli Mektuplar~~ cildindedir.
15 Ahmed Midhat, Musdhabât-~~Leyliyye, vn~. ve ~x. musahabe (ist., 5304,

s• 54)•

16 Bu külliyât~~ te~kil eden onalt~~ eserin hiçbirinde Vefik Pa~a'n~n ad~, bas~m
yeri ve tarihi yoktur; eserlerin üzerinde ~~, 2, 3 v.d. numaralar mevcut külliyâtta s~ras~yle ~u komediler vard~r: infi`iil-i a~k, Dudu Ku~lar~, Don Civani, Tabib-i a~k, Adamc~l,
Tabib, Tartuf, Aza~ya, rorgaki Dandini, Zor Nikâh~, Degbilzl~k, Merâki, Kocalar
Mektebi, Kad~nlar Mektebi, Okumu~lar, Savruk . . Bu külliyât, Mustafa Nihad özön
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1868 - 78 y~llar~~ aras~nda, san'atkarlar~~tulûattan uzakla~t~rrnak
için süflör kullanmak ~art~yle on y~lhk imtiyaz verilen Gedikpa~ a'daki
Osmanl~~Tiyatrosu'nun kapanmas~~17 , Vefik Pa~a'n~n bu sahada çal~~mas~n~~kolayla~t~rd~. Osmanl~~Tiyatrosu'ndan Koharik, Fasulyaciyan,
Heranu~~v.s. Bursa'ya gitmi~, Meliksâd bahçesinde verdikleri temsili
Vefik Pa~a da seyretrni~ tir. Bu trupta bulunan Ahmed Fehim Efendi,
ertesi günü Vefik Pa~a'n~ n kendilerini ça~~rd~~~~ve Bursa'da tiyatronun nas~l kuruldu~u hakk~nda bizi ayd~nlatmaktad~ r: "Size bir tiyatro
yapt~raca~~rn, dedi; eserler verece~im, onlar~~oynayacaks~n~z. Yapt~raca~~ m tiyatroya kira vermeyeceksiniz; yaln~z, Gurabâ Hastahânesi
menfaatine senede iki oyun vereceksiniz. Menfaatlerin bütün has~lat~ m hastahâne alacak sözlerini ilave eyledi."; "Bursa'da Postahâne kar~~s~ ndaki kahvehânenin bahçesine otuzalt~~local~~güzel, zarif
bir tiyatro yapt~rd~ . Bize ilk piyes olarak Merdki ünvanl~, Moliere'in
Malade ~maginaire'ini verdi" diyen Fehim Efendi, tiyatronun az
zamanda ~öhret kazanarak intizamla çal~~t~~~ m, Vefik Pa~a'n~n
piyeslerin provalar~nda bulundu~unu, çehresindeki mânaya dikkatle
be~enip be~enmedi~ini anlad~klar~ m kaydediyor. "Tiyatromuz senede dokuz ay aç~ k idi. Uç ay ta`til yapard~k. Pa~a, vilayet dahilinde
devre ç~ karken, 'Ben yok iken Çince'ye benzeyen tercemelerinizi
oymyabilirsiniz !' der idi. Tiyatro muzun maddi hayat~n~~ da Pa~a
te'min etmi~~idi; artistlerin maa~~~tesviye olunamazsa, yahut masârif-i
umûmiyede para yeti~ mezse, Pa~a fark~n~~tesviye ettirirdi. Nâdir
yeti~ir bir muharrir ve mütercimdi. Moliere'in eserlerinden ufak
hacimde matbû as~llar~ m bir elinde tutup, di~er eliyle bloknotu
taraf~ndan, Bursa tab<~ndaki s~ra tackibedilmeyerek baz~~notlar, hâ~iyeler ilâvesi ve
Molibe-Ahmed Vefik Pasa Külliyat~~ ad~yle yeni harflerle, iki cild halinde bas~lm~~t~ r
(~st., Kanaat Kütübhânesi, 1933). Vefik Pa~a Külliyat~'mn, metinler do~ru okunmak
ve bir lögatçe ilave olunmak söretiyle i<tinal~~bir tab<ma ihtiyaç vard~r.
17 Refik Ahmed, rak~,: Ça~larda Türk Tiyatrosu, ist., Kanaat Kütüphânesi,
C. 1., 1 934, s. 24, 46. Vefik Pa~a'n~n Bursa Valili~i, buradaki tiyatro faaliyeti 1879~~882'dedir; Refik Ahmed'in eserinde bu tarih yanl~~~olarak 1882-1885 gösterilmi~tir
(Ayr~. esr. ve cild, s. 50, 51). Müellifin, Türk Tiyatrosu adl~~eserinin üçüncü cildinde
bunu düzeltti~ini görüyoruz (Tanzimat Tiyatrosu, ist., Milli E~itim Bas~mevi,
1961, s. ~~~~ 8); fakat, Vefik Pa~a'n~n Bursa Valili~i'ne ta<yin ve azil ~~o Safer,
1296- 3 Zilhicce, 1299) Hicri tarihlerinin Milâcli kar~~l~~~, 3 ~ubat, ~~879-16
Ekim, 1882 oldu~undan, müellifin, "Miladi takvimle 1879 y~l~~Ocak ay~nda
Bursa'ya gitmi~, 1882 y~l~~ Kas~m ay~nda da oradan ayr~lm~~~demektir" ifadesi
hakikate uymamaktad~r (Ayn. eser., ayn. cilt, s. 121, not).
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üzerine tercemesini yazd~~~n~~görmek, hakikaten insana hürmet ve
hayret ilki ederdi" bilgisini veriyor 18. Ayni trupta bulunan Küçük
Ismail'in ifadesinden de, Vefik Pa~a'n~n hükümet civar~ ndaki gazinoyu
Gurabâ Hastahânesi menfaatine tiyatroya çevirdi~ini, verdi~i temsillerin her provas~ nda bulundu~unu ö~reniyoruz; san`satkar'~n, "Zor
Nikâh~~ piyesinde Holas'a k~zd~, yerinden kalkarak bir tokat att~. O gece
piyesi fevkande oynad~ k; Holas da çok iyi muvaffak oldu 19. Oyundan sonra Holas'~~davet ederek on alt~ n hediye etti" ifadesinden, bu
tiyatroda verilecek ternsillerin sahneye konulmas~~ ile de ne kadar
yak~ndan alâkadar oldu~u ala~~llyor.
Bursa'daki Osmanl~~Tiyatrosu'nun, aç~l~~~tarihini tesbit edemem.ekle beraber, Vefik Pa~a'n~ n buraya ta`yininden yedi ay kadar sonra
faaliyette bulundu~unu, i 5 Eylül, 1879 tarihli Terceman-~~hakikaeteld
bir yaz~dan ö~reniyoruz; bunda, tiyatronun in~a olundu~undan,
Istanbul'daki san'atkarlar~ n celbiyle, Avrupa dillerinden terceme eserlerin temsilinden bahsolurunaktad~ r. Ayni gazetenin 19 Temmuz,
1881 tarihli nüshas~ nda, Bursa'daki Osmanl~~Tiyatrosu'nun muntazam
halde bulunup haftada birkaç gece ibretli tema~alar gösterdi~i bildi" Ahmed ~hsan Tok-göz, Ahmed Vefik Pa~a Merhum, Servet-i fiinun mec., nu.
1495, 9 Nisan, 1341. Bu yaz~ da hat~ralar~~nakledilen Fehim Efendi de, Bursa tiyatrosunun 1294 (mali) senesinde (1879'da) çal~~malar~na ba~lad~~~n~~kaydediyor ve
Bursa Valili~i'nden azlinden (16.x.1882) birbuçuk ay sonra Ba~vekalet'e getirilmesi
(~kinci Ba~vekilli~i: 3o.x1.1882) üzerine, "tiyatromuza kar~~~gösterilen iltifat
birdenbire parlad~ ; fakat bu parlaklik, Pa~a'n~n Ba~vekâlet'i gibi (30 Kas~m-2 Aral~k, 1882) yirmidört saat sürdü. Ondan sonra bizleri def<eylediler, tiyatroyu kapatt~lar ve nihayet Mekteb-i sanayi' yapt~lar, son vakayi< s~ras~ nda Yunanl~lar bu
darü'l-irfam yakt~ lar" diyor. 1294 (1879)'de Türkiye'ye gelen Richard Davey, bu
tiyatronun ibtidai fakat rahat bir hol'ü, geni~~ve oldukça büyük bir sahnesi bulundu~undan ve hala mevcut oldu~undan bahseder (77ze Sultan and His Subjects, London,
Chatto and Windus, 1907, s. 252, 41 ~ ). ~erefeddin Magmûmi de, Bursa seyahati
münasebetiyle bu tiyatro hakk~nda ~u bilgiyi veriyor: "Bursa'da iki tiyatro binas~~
mevcut olup, ~ayan-~~tavsif olan, ~ehrin en ~erefli bir mahallinde ve Telgrafhane
kar~~s~nda merhum Ahmed Vefik Pa~a'n~ n hirnmet ve gayreti ve ahâlinin iânesi
ile in~a edilen Belediye Tiyatrosu'dur." (Bursa Hâttralars, M~s~r, Matbaatu'l-futüh,
1909, s. 31 v. d.). Bursa Halkevi binas~nda baz~~de~i~iklikler yap~ lararak, Ahmed
Vefik Pa~a Tiyatrosu ad~~verilen bu müessesede ilk temsil Ankara Devlet Tiyatrosu
san<atkârlan taraf~ndan 28 Ekim, 1957 gecesi verilmi~tir. K~rkdört günde haz~rlanan bu tiyatronun, Vefik Pa~a'n~n rühunu ta<zibedecek derecede zevksiz tanzim
edildi~ini gazete ne~riyat~ndan ö~'renmekteyiz (Ahmed Vefik Pa~a Tiyatrosu Aç~ld~,
Vatan, 29 Ekim, 1957; Burhan Arpad, Bursa'da Tiyatro, Vatan, I Kas~m, 1957).
la Kemal Kamil Akta~, Küçük ~.m~âil, Perde ve Sahne mec., Haziran, 1941.
!Miden C. XXVIII, 17
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riliyor. 27 Te~ rinievvel, 1882 tarihli say~s~ nda Ve~ik Pa~a'n~n garip
hallerine misal olarak, halk~~zorla tiyatroya sevketti~i, kendisi el
ç~rparsa halk~n da el ç~rprnas~ na müsaade, aksine hareket edenleri
aç~ktan aç~~a tekdir etti~i haber veriliyor 20. Bu haber, Vefik Pa~a'n~n
garip hallerini ayd~ nlatma cihetinden de~il, alk~~ lanacak yerleri
ta`yinden âciz halka san'at terbiyesi a~~lamak, onlar~~fikren yükseltmek
için mücadele etti~ini gösterdi~i için kayde de~er.
Bursa'daki Osmanl~~tiyatrosu'nda„ 1881 Eylül'iinde Don Civani,
Ekim'inde Zor Nikâh~, Kas~m'~nda Zorâki Tabib, Torgaki Dandini ve
Degbâzhk piyeslerinin temsil olunaca~~~Istanbul gazetelerinde de
ilan olunmu~tur 21. Servet-i fünun rnecmuas~~ sahibi Ahmed Ihsan,
çocukluk hat~ralar~n~~naklederken, "Pa~a'n~ n tiyatrosunda Nam~k
Kemal m.erhumun Zavall~~Çocuk' unu seyreyledim; ilk gördü~üm
tiyatro bu idi. Zihnim hep bununla me~gül olarak Bursa'dan lando
ile Ankara yolunu tuttuk" dedi~ine göre 22 , Vefik Pa~a, Nam~k
Kemal gibi sürgün bir Mutasarnr~ n trajedisini de, sahneye koyma
cesaretini göstermi~tir.
Vefik Pa~a'n~ n 3 Ekim, 1882'de Bursa Valili~i'nden azli sebeplerini rnuhtevi Meclis-i vükelâ mazbatas~nda, verilen en-~irlere uymayarak
istedi~i gibi hareket etti~i üzerinde durularak, bu arada, Bursa'da
te'sis etti~i tiyatro biletlerini me'murlara, halktan birçok kimselere
da~-'~t~ p, kabul etmiyenleri iz'ac etti~i dedi-kodu halini ald~~ma da
temas ediliyor. Azlinden sonra, tahkikatm derinle~tirilmesi için
Bursa'ya gönderilen Avlunyal~~Ferid Bey'in raporunda, Vefik Pa~a'n~n
tiyatro faâliyetini ayd~ nlatan mühim notlara rastl~yoruz; onüç
maddelik bu raporun on ve onbirinci maddelerine göre, Vefik Pa~a,
"Valili~e tacyininden azline kadar tiyatroya hasr-i me~agil ederek
Istanbul'dan Fasulyaciyan nam~ nda birinin idaresinde olarak celbetti~i
üç sene, haftada üç gece oynarnakta olup vilayet
matbaas~nda bast~r~ lan biletler birkaç zabtiye çavu~u ~na`rifetiyle
ahaliye da~~t~ larak halktan toplamlan has~ lat~n ayda 8.000 kuru~a
bali~~oldu~unu kumpanyan~ n direktörü söylemi~tin S~fat-~~hükümete
yak~~ mayacak sûrette, piyeslerin provas~nda bizzat bulunmu~ tur. Zabti20 Ihsan Sungu, Ahmed Vefik ve Ziya Pa~alar' ~n Tartuffe Terce~neleri, Terce~ne
mec., c. 1., nu. 4, ~ g Ekim, 1940.
21 Ihsan Sungu, ayn. makale, s. 378, not ir.
22 Matbuat Hât~ralar~m, Ist., Ahmed Ihsan Limited ~irketi, 1930,
C. 1., s. 18.
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yeler ma<rifetiyle birtak~m fâhi~ elere bilet verecek ve fâhi~ eleri tiyatroya
celbettirecek kadar bilet satt~ rarak, halk~~izrar etti~i gibi, zabtiyelerden te~ kil edilen bir muzika tak~m~n' tiyatroya tahsis eylemi~ tir.
Bilet almak istemeyenleri muhtelif sûretlerle izrar eylemi~tir. Haftan~n
birkaç gecesini kad~ nlara tahsis etmi~~ve onlar~n aras~na fâhi~eleri
de sokmu~tur.
"Cehl içinde pûyan olan ahâliye maârifi ne~redece~i yerde, tiyatronun idaresine hasr-i gayret etmi~tir. Mekteb-i inas muallimi ~brahim
Efendi'yi aktrislere hoca tacyin ederek, onun hakk~nda halk~n nefretini
celb ve birtak~m k~zlar~ n mektebe devam etrnemesine bad" olmu~tur.
Tiyatroya mahsus ondokuz piyesi ruhsat-~~resmiye almaks~z~n Bursa
matbaas~nda bast~rm~~~ve bundan dolay~~matbaaya 2o,000 kuru~~
borcu kalm~~t~r 23 ."
Vefik Pa~ a aleyhinde tertibolunmu~~ise de, bilâkis onun lehinde
bir vesika te~ kil eden bu rapor, onun, m.üfetti~lerin bile tiyatroyu maârife ayk~r~~sayacak derecede cahil bulunduklar~~bir devirde, müs~kiyi
zabtiyelerden te~kil etti~i muzika tak~ rruyle, in~ad dersi (diction)ni de
bir muallirnden faydalanarak te'mine çal~~t~~~n~~isbat eder.
Raporda, Vefik Pa~a'n~n Bursa Vilayet Matbaas~ 'nda ondokuz
tiyatro eseri bast~rd~~~ ndan bahsediliyor; Molire'den terceme etti~i
onalt~~komedisi ve TWmaque tercemesi hakikaten Matbaa-i Hudavendi~ar'da bas~lm~~t~ r. Bunlar MoUre'in Le De'pit Amoureux Bezdrs,
Les Precieuse Ridicules, Don Juan 24, L' Amour MMecin 25, L' Misanthrope 26 ,
Le M6decin Malgd Lui, Le Tatuffe, L' Avare 27, George Dandin, Le Marige
~. E. M. Kemal ~nal, Son Sadr-~~ &zamlar, c. x., s. 687.691.
28 Le mpit Amoureux Bezifrse, Küskün A~~klar ad~~ ile, Güzin Dikel-Nevin
Korel (Ankara, Maarif Matbaas~, 1944), Don Juan, Erol Güney - Melih Cevdet
Anday taraf~ ndan da terceme edilmi~ tir (Ankara, Maarif Matbaas~, 1943). Galib
Arcan'~n Don Juan tercemesi, 195o'de Dârü'l-bedâyi'de temsil edilmi~tir.
25 Oktay Rifat, Sevda Hekimi ad~~ ile terceme etmi~ tir (Ankara, Maarif Matbaas~, 1943).
28 Adamc~l ismiyle Dr. Ali Suha Delilba~~~terceme etmi~tir (~st., Maarif Matbaas~, ~~94 ~~).
~27 Vefik Pa~a'n~n Aza~ya's~~ ~ehzadeba~~ 'nda eski Dârü'l-bedâyi< San'atkârlar
~tur
ndan
1924-25'de
temsil
olunmu
taraf~
Ertu~rul Muhsin ve Arkada~lar~~
Te~ekkülünden itibaren Oynanan Eserler, Türk Tiyatrosu mec., nu. 99, ~~ ~ubat,
1939). Moliere'in bu eserini ~smail Hâmi Dâni~ mend (Ankara, Maarif Matbaas~,
1943) ve Ya~ar Nabi Cimri ad~~ile terceme etmi~ lerdir (~stanbul, Milli E~itim Bas~mevi, 1945, 1946). L'Avare, Vefik Pa~ a'dan sonra Teodor Kasab taraf~ndan Pinti
Hamid ismi ile Türkçe'ye adapte edilmi~tir (~st., Tab<. ~ ., 1290).
23
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Ford, Les Fourberies de Scapin 28, La Malade imaginaire,
des Maris,
L' £.cole des Femmes, Les Femmes Sayan tes, Li .'tourdi adl~~eserlerinden
dilirnize çevirdi~i ~nfi'âl-i a~k, Dudu Ku~lar~ , Don Civani, Tabib-i a~k,
Adamc~ l, Zoral Tabib, Tartuf 29, Azarya, Yorgaki Dandini, Zor Nikâln,

28 Ali Bey'in, bu eserden adapte etti~i Ayyar Hamza's~,
Vefik Pa~a'n~n Degbâzl~k'~ndan daha önce ne~ redilmi~tir (ist., ~evki Bey Matbaas~ , 1871). Scapin'in
Dolaplarz ismiyle Orhan Veli de terceme etmi~ tir (Ankara, Maarif Matbaas~, 1944).
29 Tartuffe, Ziya Pa~a taraf~ ndan da nazmen terceme edilimi
~, vefat~ndan
bir y~l sonra ne~redilmi~tir (Tartuf -yahut- Riyân~ n Encâm~, ist., Vakit Matbaas~,
1298/1881; ikinci bas~ m, ist., Matbaa-i Ebüzziya, 1304). Kemal, Hâmid'e göndi~i ~~o Mart, 1877 tarihli mektubunda Tartuf'u gördü~ünden bahsetti~ine göre
(Bk., not-42), ne~ rinden en az dört sene önce Ziya Pa~a bu tercemeyi yazm~~~bulunuyordu. Her iki tercemeyi k~smen kar~~la~t~ ran ~hsan Sungu, baz~~ihtimallere dayanarak, Vefik Pa~a'n~ n, Tartgffe tercemesini Ziya Pa~a'n~nkinin ne~rinden sonra
vücüde getirmi~~olmas~n~~ "çok uzak bir ihtimal" kabul etmekle beraber (Terceme
mec., C. 1., nu. 4), her iki eserin yaz~ld~~~~tarih tesbit olunmad~kça bu hususta bir
hükme var~ lamaz. R. Ekrem, Ziya Pa~ a'n~n metrükat~ndan Tartuffe tercemesinin
ne~ ri uygun olup olmad~~~~hakk~nda Kemal Pa~azade Said Bey taraf~ ndan mütalaas~~istenilmesi üzerine, 27 May~s, 1881 tarihli Vakit gazetesinde ç~ kan mektubunda,
"Temyizde hatâ etmiyorsam, diyebilirim ki bu tercemeyi evvelce i~itmi~~olmasa
idim, Ziya Pa~a'n~n oldu~una inanmak biraz mü~ kil olurdu. Bilirsiniz ki merhum,
asar-1 kalemiyesi içinde az~c~k intihaba ~ayan gördü~ü ~eyleri sa~l~~~ nda bast~rmadan
geri kalmazd~ " fikrindedir. Abdülhak Hâmid de, eserin ne~ rinden müellifle mütercimin ruhlar~~ ~ad olmayaca~~n~, tercemeyi be~enmedi~ini kaydeder (Zeki Pal~al~ n,
Ahmed Vefik Pa~a, ~st., Ahmed Said Matbaas~ , 1942, S. 288 v. d.; Abdülhak Hamid,
Mektuplar, ist., Matbaa-i âmire, 1335, C. 11., S. 84 v. d.).
Riyân~n Encân~t'n~n ikinci bas~m~~ ile, Vefik Pa~a'n~n tercemesi kar~~ la~t~r~l~nca
var~lan netice ~udur: ~ki eser de be~~fas~ld~r; Riyâ'n~n Encdr~n'nda sahne direktifleri
daha çoktur. Vefik Pa~a'n~n eserindeki birinci fasl~n alt~nc~~meclisine kadarki k~s~m
(S. 1-13), Riyâ'nin Encâmz'nda yoktur. Di~er k~s~mlar ayni s~ray~~ta<kibediyor; Vefik
Pa~a'n~n kulland~~~~/as~l, meclis kar~~l~~~, Ziya Pa~a perde, fas~l ta`birini kullanm~~t~r
Ufak-tefek farklar d~~~ nda her iki terceme m~sralar~ n tanzimi, hattâ kafiye te~kil
eden kelimeler bak~m~ ndan biribirinin aynidir. Ayr~~ bir, makale mevzuu olan bu
mes'ele üzerinde daha fazla durmayarak, Tartuffe'un Seniha Rauf ve M. Kemal
taraf~ndan Türkçe'ye Mürdi ismi ile adapte edildi~ini (1930), Orhan Veli Kan~ k
taraf~ndan Tartuf ad~~ ile terceme olundu~unu (Ankara, Maarif Matbaas~, 1944)
hat~rlatma~~~yeter buluyoruz.
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Degbâzl~k, Merâki 3° Kocalar Mektebt 31, Kad~nlar Mektebi 32, Okumu~lar 33,
Savruk'tur 34 . Bu onalt~~komediden Zor Nikâhz, Yorgaki Dandini, Zorâkt
Tabib ~~869'da da ne~redilmekle beraber, Bursa'da yeniden bas~lm~~t~ r. Komedilerin Matbaa-i Hudavendigar bas~m~ nda — her halde
ruhsats~z bas~ld~~~~için — Vefik Pa~a'n~n ad~, matbaa ismi ve tarih
yoktur; yaln~z eser ad~~ile, yukar~da kaydetti~imiz s~raya göre 1,2,3
v.d. numaralar ilk sahifesinde mevcut bu eserlerin, Bursa Valili~i'nde
bulundu~u zaman~~gözönüne alararak, 1879 - 1882 aras~nda ne~redildi~ini kabul edebiliriz.
Vefik Pa~a'n~n komedilerinden inficâl-i a~k, Dudu Ku~lar~, Don
Civani, Adamc~l, Tartuf, Yargaki Dandini, Kocalar Mektebi, Kad~nlar
Mektebi, Okumu~lar, Savruk, yani on tanesi terceme, geriye kalan
Tabib-i a~k, Zoriikt Tabib, Azarya, Zor Nikâh~, Merâkf, Degbâzl~k adl~~
alt~~eseri adaptation'dur. Adaptelerinden manzum olanlar yoktur;
tercemelerinden ise infi'âl-i a~k, Dudu Ku~lar~, Don Civani, Yorgaki
Dandini mensur, Adamc~l, Tartuf, Kocalar Mektebi, Kad~nlar Mektebi,
Okumu~lar, Savruk manzumdur.
Hususi kütüphanesinde Moli&e külliyat~n~ n 1674, 1739, 1824
Paris bas~mlan bulunan Vefik Pa~a, onun yirmidokuz eserinden
bizim için en uygun olanlar~~seçmesini bilmi~ tir; bir mitoloji komedisi
olan Amphitryon'u, Frans~z hayat~yle, örf ve adetleriyle alakal~~ L'~mpromptu de Versailles'~, La Comtesse d' Escarbagnas'~~ de~il, her memlekette
rastlamlan ahlak, âdat ve karakterlere ait komedileri terceme etti~ini
görüyoruz. MoUre'in en mühim ve me~hur eserlerinden Tartuffe,
Le Femmes Savantes, Don Juan, L' Avare, La Malade imaginaire'in yan~nda,
35 Vefik Pa~a'n~n adapte etti~i Mert~kt, 1942'de Darü'l-bedayi'de temsil olunmu~tur (Türk Tiyatrosu mec., nu. 139, 15 Ikincikanun, 1942). Muhayy~l Hasta ad~~
ile 193o'da yine Darül-bedayi'de oynanan eseri, Ismail Hami Dân~~mend, Hastal~k
Hastas~~ ismiyle terceme etmi~ tir (Ankara Maarif Matbaas~, 1943).
31 Bu eser Vefik Pa~a'dan sonra Teodor Kasab taraf~ndan i~killi Memo ad~~ ile
Türkçe'ye adapte edilmi~tir (Tam Müstebid-yahut-i~killi Memo, Ortaoyunu, ~stanbul,
1324).
32 Bedreddin Tuncel - Sabahaddin Eyübo~lu taraf~ndan terceme edilmi~tir
(Ist., Maarif Matbaas~, 194~ ).
33 Dr. Ali Suha Delilba~~, Bilgiç Kad~nlar ismiyle terceme etmi~tir (Ankara,
Maarif Matbaas~, 194.4).
34 Behiç Enver Koryak, ~a~k~n ismiyle terceme etmi~ tir (Ankara, Maarif
Matbaas~, 1944).
35 Bu makalenin 4 ve 5 numaral~~ notlanna bak~mz.
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ilk eserlerinden Le Dipit Amoureux Bezi6rs'i de ele almas~ , böyle bir
dü~ üncenin te'siri ile olsa gerektir.
Vefik Pa~a yaln~ z adaptelerinde de~il, tercemelerinde de Moliere'in eserlerindeki baz~~ sahneleri ç~karm~~, inficâl-i a~k'ta Polidor'un
kendi kendine Alber'in hiddetinin geçmedi~i hakk~ndaki konu~mas~,
Valer'le, ona hizmetinden bahseden bir ~ahs~n konu~mas~~sahnelerini
herhalde be~enmedi~i için ç~karm~~t~ r ". Baz~~sahneleri de ahlakça
iyi bulmad~~~ , veya milli bünyemize uymad~~~~gibi, o devirde mevcut
imkanlarla temsile elveri~li olmad~~~~için kald~rn~a~a lüzum görmü~tür; bunlara misal olarak Don Civani'nin Elvir'e ihtiras~m ifade eden
konu~mas~yle, ayni eserde 97 ve Merâke de 38, Tabib-i a~k'ta 39 mevcut
~ark~lar~, bale ve rak~~sahnelerini gösterebiliriz. Moliere'in alt~~eserini
te'lif denilecek kadar milli hususiyet kazand~rarak adapte eden Vefik
Pa~a'n~ n tercemelerinde de yer yer adaptation unsurlanna rastlamak
mümkündür. Savruk'ta Napoli, Venedik v.b. yabanc~~ yer adlar~~
yan~nda Aya~, Giresun, Sürmene gibi mahalli yer isimlerine de
rastlar~z :
Yabanc~lar~ n dili dönmez de
Bâz~~sözleri kula~'~m~za
Dürii~tce gelir. Kelime önüne
Elif tak~p ilimon derler
Limona-Napoli, Anapoli
Olur lisanda
nusralar~ nda verilen misaller Türk halk diline ffit hususiyetlerdir ".
Moliere'in eserlerinden birk~srm manzumdur; fakat Vefik Pa~a,
tercemelerinde bu hususa tamamiyle ba~l~~kalmam~~, asl~nda manzum
olan infi'âl-i a~k'~~ nesren dilirnize çevirrni~ tir. Adamc~l, Tartuf, Kocalar
Mektebi, Kad~ nlar Mektebi, Okumu~lar, Savruk ad~~ile dilirnize kazand~rd~~~~alt~~manzum tercemesinde Tanzimat Devri'ne, hattâ daha sonraki
devirlere ait eserlerde edebi bir an'ane halinde devam eden mesnevi
~eklini kullanm~ yarak, o zaman için pek ileri bir görü~~sayabilece~imiz
Kanaat Kitabevi bas~m~, not, s. 85, 86; kr~., Bursa bas~m~, s. 28, 46 v. d.
Ayn. bas~m, S. 42, 71, kr~ ., Bursa bas~m~, s. 26, 44 v. d.
38 Ayn. bas~ m, s. 62, 82; kr~., Bursa bas~m~, s. 32, 43.
39 Ayn. bas~m, v~n-~x. meclisler ç~kar~lm~~t~r, s. 33; kr~., Bursa bas~m~,
s. 19.
4 ° Kanaat Kitabevi bas~m~ , S. log v. d.
38
37
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serbest kâfiyeyi tercih etmi~ tir. Belli kâfiye kaidelerine hemen hiç
ba~l~~kalmam~~, hiç kariyesiz m~sra`lar~n yan~nda,
Nezâket deyu görü~ler edip
Birbirleriyle sanki bar~~lar edip
Tek4finizi saymamak etmem
Gönlünüz kadrin bilmemek etmem
Bu niyetimi kimse bozamaz
Derünum aslâ yumu~atamaz 41
tarzda yar~m kâfiyelerle, yaln~z rediflerle,
görüldü~ü
nusralar~nda
assonance'dan faydalanarak ahenk te'min eden Vefik Pa~a vezin
kaidelerine de ba~l~~kalmam~~t~r.
Tanzimat Devri'nde ilk manzum tiyatro örneklerini 1866'da
Sergüze~t-i Peru iz, ~kinci Ersas adl~~trajedileri ve Rü'yâ Oyunu komedisiyle (1875) Ali Haydar Bey vermi~se de, tiyatrodan çok hikâye hususiyeti gösteren bu eserler aruzla, mesnevi ~ekliyledir. Hece vezni ile,
fakat bu veznin kaidelerine pek ba~l~~kalmayarak yaz~lan ilk tiyatro
eseri ise Abdülhak Hâmid'in Nesteren'idir. 1297 (1881 - 82)'de ne~redilmekle beraber, Hâmid'in 9 Haziran, 1294 (21 Haziran 1878)
tarihli mektubundan, Recaizade Ekrern'e ve Nam~k Kemal'e birer
nüsha gönderdi~ini ö~reniyoruz ve Kemal, Hâmid'in ~~~~ Te~rinievvel, 1294 tarihli mektubuna kar~~l~k 24 Safer, 1296 ( ~~7 ~ubat, 1879)
tarihli mektubunda, Hamid'in ve kendisinin tecrübesine dayanarak
hece vezni ile muvaffak~yetli bir tiyatro eseri yaz~lamayaca~~m,
vezinden çok kâfiyenin ifadede tabilli~i önledi~ini, Magosa'da iken
kâfiyeyi terkederek vezni ihtiyar yolunda bir ç~~~r açmak istemi~se
de, bunu da tabiate uygun bulmad~~~n~~ileri sürdükten sonra, "Ziya
Pa~a, Moli6-e'in Tartuffe'unu hem parmak hisab~yle, hem de kafiyesiz
olarak tercenne etmi~ tir; fakat bilmem, neden ise, vezninde onbir
yerine on heceyi ihtiyar etmi~ . Birçok yerleri pek güzel olmu~~ise de,
nesirden farkolunamaz dereceye gelmi~tir. Zannederim o da terceme
seyyiesidir" diyor. Hamid, Kemal'e gönderdi~i 18 Te~rini evvel,
~~297 (31. x.1881) tarihli mektubunda, "Mukaffa„ ad~n~~verece~i
bir vezin ihdas edece~inden, Nesteren'de m~sraclarda hece say~s~n~n
on- onüç aras~nda oldu~undan, mukaffa'da ondan onbe~e, belki
41

Adamc~l, Bursa bas~m~, s. 5, 53.
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yirmiye kadar, m~sra`larda hece say~s~n~n de~i~ece~inden bahseder;
mensur olmad~~~, mukaffâ olmas~yle beraber ifadedeki takdim ve
te'hirlerden anla~~lacak, mevzun olmad~~~~sat~rlardaki hece adedinin
ba~ka bak~a olmas~yla bilinecektir 42 . ~~te, Vefik Pa~a'n~n manzum eserleri bu münaka~alar~n cereyan etti~i s~rada ne~redilmi~tir; Hâmid'in
bu tarz eserlerinden fark~ , kâfiyeye de ehemrniyet verilmeyi~idir.
Vefik Pa~a'n~ n manzum tercemelerinde rrusralar umurniyetle
on heceli olmakla beraber, sekiz, onüç hece aras~nda de~i~ir. Mâna,
inki~afiru daha sonra Servet-i fünun devrinde gördü~ümüz tarzda,
m~ sra`clan rrusra'a geçmektedir. O, kendinden sonraki Servet-i fünun
devri ~âirlerinden de ileri giderek, istifham edat~~ile ba~layan m~sra`lar
yazm~~, a~a~~daki misallerde görüldü~ü gibi terkip te~kil eden
kelimelerden birine rrusra<~n sonunda, di~erine ondan sonra gelen
m~ra<~n ba~~nda yer vermi~tir:
rand~~~~ate~i sevgiliye
Açmak ister; amma mehlikö
Ejder bâb~nda define gibi
Hiç yana~~lmaz.. Daha ziyâde
Kederlendi~i bir rakfbinin
tuld~r etmesidir. Cehd-ü sdyinin
Zafer bulmas~, a~k~n nâil-i
Emel olmak ümfdi var m~~
Anlamak için M size geldim
Bu s~rr~~bize sizin a~z~n~z
1:f~â eder, gerçe~i söyler
Ta~la berâber be~enilecek
Çal~m var hâlâ elverir.
Vay, cesâret edip daha lâk~rd~~
m~~söylersin, a nâ-bekâr, sen"?
Vefik Pa~a'n~ n manzum tercemelerinde vezin, kâfiye kaidelerine
ehen~miyet verilmemekten ba~ka, naz~mda görülen takdim ve te'hir42 F. Abdullah, Husus £ Mektuplar~na Göre Nam~k Kemal ve Abdülhalc Hâmid,
Ankara, Güne~~Matbaas~, 1949, s. 33, 40, ~~~~ ~~ v. d.
43

Sattruk, Kanaat Kitabevi bas~m~, s. 20, 26, 122.
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lere de hemen hiç rastlan~lm.az. Tabcolunurken de rrusra`lar alt alta
de~il, yan yana getirilerek nesir gibi tertibedilen bu manzum tercemeleri, manzum tiyatro edebiyat~m~z~n muvaffak~yetli ilk örnekleri
sayabiliriz.
Vefik Pa~a'n~n tiyatrolar~nda kulland~~~~dil, kendinden öncekilerin, ça~'da~lar~n~n ve daha sonrakilerin eserlerinden bamba~kad~r.
Yaz~~dilinde kullan~lmayan, birk~sm~~halk dilinde de terkedilen,
veya dilde mevcut olup da o mânada art~k isti<mal edilmeyen Türkçe
kelimelere yer verir; yabanc~~terkiplere, halk tarafindan kullan~lmayan Arapça, Farsça kelimelere hemen hiç rastlan~lmaz. Tiyatro
eserleri, Lehçe-i Osmân ede tesbit etti~i Türkçe kelimelerin muhtelif
mânalar~n~n ifade kudretini canland~ran bir tatbikat sahnesi olmu~tur. Onalt~~eserindeki Türkçe kelimeleri taramak suretiyle tertip
etti~imiz a~a~~daki lügatçe, bu hususta esasl~~bir fikir verme~e kâfidir.
Vefik Pa~a'n~n dil bak~m~ndan hususiyetini ayd~nlatmak için haz~rlad~~~m~z bu lugatçede kelimelerin bütün mânalar~n~~de~il, icabetti~i
zaman misal de vererek, onun tarafindan kullan~lan mânas~n~~kaydetrr~i~~bulunuyoruz 44 .
Türkçe Kelimeleri Hangi Mânada Kulland~~~n~~
Gösteren Lügatçe
Actrak, O., 20; Ka.M, 55; actrak söz.
Afatlanzak, afet etmek, k~ymet koparmak,
a~~zdan if~âs~~mühim lâk~rd~~kaç~rmak, a~~z bozmak (L.0.); M.,
18; S., 31, Ko.M., 36 ; T.D.,
9; T., 75; Ka.M., 55; t.W, 50.
A~lay~~c~k, M., 16: Bir - iki gözya~~. "Biriki a~lay~~c~klar . insan yumu~ar."
A~~nak, yükselmek, O., 4.
Aktarmak, ara~t~rmak, aray~p taramak
(L,O.); S., 155.

Albeni, câzibe, güzellik (Söz Deneme
Dergisi, T.D.K. yay~nlar~ndan c.I.);
S., s. ~~15. "Dünya güzeli vuslattan
sonra usan getirir. Alb~nisi yok."
Aldamak, hiyle ile zihin çelme, i~fal,
aldatmak (L.0.) ; r.D., 5.
`Alemyâneci,`alemyânecilik,hiyle, hiylekârl~k
(L.0); D., 50; r.D., 21; s., 14.
" cAlemyânecileri ben sakal~ma güldürmem ; mekr-ü keyd ile `alemyânecilik dubara bul!".

44 Bu ve di~er Illgatçelerde yaln~z Savruk'un Kanaat Kitabevi, di~er eserlerin
Bursa bas~m~ndan faydalas~cl~k. Kad~nlar Mektebi, ( Ka. M.); Merak f, ( M); Kocalar
Mektebi, (Ko. M.); Torgaki Dandini, (T. D.); Ada~nctl, (Ad.); Aza~ya, (Az.); ~nfi'ill-i
a~k, (1. A.); Dudu Ku~lar:, ( D. K.); Savruk, (S.); Don Civani, (D. C.); Zora( Tabib,
(Z. T.); Zor Nikiiht, (Z. N.); Tabib-i a~k, (T. A.); Degbâzl~k, (D.); Okumu~lar, (O.);
Tartuf, ( T.); Lehçe-i Osnuinf, (L. O.) olarak gösterilmi~tir.
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Aleste, ~ talyanca'dan, haz~r, müheyyâ
( L.0.); Az, ; "Ödünç para sorduruyorum, aleste haz~r bulunduraca~~m."

Alk~~~eylemek, te~vik ve tahsin eylemek
(L.0.) ; Ad., 31.
Allak, hiylekar, dönek (L.0.) ; Ka.M.,
5, 43, 46 ; O., 24; D., 16; S. 39.
Aparmak, götürmek, a~~rmak (L.0.) ;
Ka.M., 72.
Ar~k, ya~s~z, etsiz, zay~f (L.0.) ; O.,
29. "Pek

ank taam buyurmu~sunuz."

Arkuri, ar~mak'tan (L.0.), S., 72;
D.K., 9; T., 71. "Yava~l~kla çare bulrnallyd~, arkuriden yol
tutmah."

Art~k, fazla, ziyade (L.0.) ; Ka.M., 70.
A~~r~~ta~~r:, fazla, çok, D.K., ~ o; D.C., 19.
"A~~r~~ ta~~n mustarip olmak."
A~~r~p ta~~r-mak, mübâle~a etmek, D., 6.
A~k~n ta~k~n, mubalegal~, A., 82.
Ay~rt~nak, ay~klamak, sebze ay~rtmak, O.,
28.

Azdan, birazdan, az sonra, S., 68. "Azdan bir adam k~z~~alma~a gelecek."
Bal~klamak, s~çramak, debelenmek ( L.
0.); r.D., 26. " Yüzüne bakt~kça
yüre~im bulamyor, bal~kl~yor."
Basmahâne, matbaa, D.K., 17. "Müsveddeyi basmahaneye vermi~."

Bay, zengin, kibar ( L.0.) ; r.D., 3;
Ad., 27. "Yeltenip de baya sürtünen
gedâmn vay haline.."

Berk, kati, sert (L.0.) ; 0.., 72.
Besebelli, besbelli, r.D.., 6.
Bili~mek, mu<arefe olmak (L.0.) ; M.,
35. "Acele etmeyiniz henüz, bili~elim, konu~ahm."
Bine, ânicle, hemen, müctemi'an ( L.0.);
O. 79; D.C., 24.
Birlik durmak, müttefikan (L.0.) ; Ka.
M., 55.

Bitür, harac, D.,

29. "Bitür vermem, bir
akçe vermem, u~ursuz y~k~ls~n."

Bo~lamak, b~rakmak, vaz geçmek (L.0.) ;
T.D., lo; D.C., ~ o, 33, 42; Z.T.,
"Yeter art~k, o lak~rd~y~~ bo~l~yal~m."
Bozuk-düzen, tertipsiz, peri~an (L.0.) ;
D. 4. "Sizi pek bozuk-düzen görüyorum, bu ne tela§ ?"

Bulang~n, bulan~k, LA., .14.
Bula~mak, sata~mak ( L.0.) ; S., 88.
Burnaz, burnu büyük, örküçlü burnu
olan ( L.0.) ; Z.T., 4; O., 75.
Burundu, enfiye (L.0.) ; D.C., 3.
Cadaloz, cad~~ huylu, hu~unetle muamele
eden (L.0.), S., 15.
Carcar, çarçar, yaygarac~, geveze (L.0.) ;
O., 25; T.D., 35.
Cavlak, ç~plak, dazlak, aç~k ba~~ (L.0.) ;
O., 12.
C~rlamak, c~rc~ r etmek, böcek öter gibi
z~rlamak (L.0.); 0., 49.
C~z~kt~rmak, cizgitmek, yaz~~yazmak ( L.
0); 0., 49Cib, s~rf, büsbütün ( L.0), D.C., 15;
35-

Çal~k, deli~men, âvare, a~üfte ( L.0.)) ;
S., 84; Ko.M., 3.
Çal~m, tav~r, reftâr, mi~vâr ( L.0.) ; Az.,
91.
Çan-çun etmek, Z. T., 24.
Çap, ekser müdevver, umilmen mucessem ~eylerin ölçüsü (L.0.) ; S.,
53. "Misli enderdir, çap: bulunmaz."
Çaparis, Çapariz, cirast tahrifi: Engel,
hain, hased (L.0.) ; S., ~ o, 127;
Az., 25, 63; Çaparizlik, Ad., 66.
Çarpmak, çal~p kapmak, Az., 75.
Çarrçar, bk., Carcar.
Çam, Ça~ut, casus zebanzedi, ttecessüs etmek, haber vermek, ara~t~rmak
(L.0.) ; Az., 13; Ka.M., 54Çatadak gelmek, Çata gelmek, birdenbire
gelmek (L.0.) ; Ko.M., 25. "Ertesi
günü bir kocakar~~ çata gelip de,
yaradan Mevlâ'm çok ihsan buyurdedi."
sun
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Çahnak, tesâdüf etmek ( L.0.) ; Z.T.,
~~o. "Arad~~~n~z' size benden iyü delâlet eder yoktur; bana iyi çatt~n~z."
Çerezlenmek, vakitsiz, doyacak kadar
~ey yemek (L.0.) ; D., 35, 48;
Ka.M., 38. "Ikramlar ettiler, oturduk, grezlendik."
Ç~~n~mak, feryad (L.0.) ; S., 46. "Mezara beraber girdim diye o~r~~~p
durur."
Çimbalo, zil ve zilli def, eskiden piyanoya
derlerdi ( L.0.) ; T.A., 6. "Sana
bir çalg~~ustas~~getireyim mi? Çimbalo ö~renirsin."
Çimrenmek, suya girme~e haz~rlanmak,
paçalar~~ s~vamak (L.0.) ; S., 57.
Çurçar, zayi', yaz~k, heder (L.0.) ;

Ka.M., 38.
Dâmadlanmak, dâmad edinmek, M., 28;
S., 55.
Depre~mek, cehd ile hareket etmek ( L.
O.) ; Ad., 39. "Ahbabl~k hali
fena depre~ti."
Dibelek, dibe kadar, r.D., 20. "Bunlar
dibelek yalan düzen."
Dilek etmek, arzu, recâ etmek T.D., 33.
Dillemek, zemmetmek, Az., 4.
Dilmaç, terceman (L.0.) ; Az., 6o. "Sizin
gibi vekil, dilmaça ihtiyac~m yok."
Dirlik etmek, iyi geçinmek, uyl~~mak
(L.0.) ; r.D., 59. "Art~k an~nla
didik edemem."
Dal - dö~, soy-sop ( L.0.) ;
54.
Dört ayakl~~alafranga yatakl~k, karyola,
Az., 30.
Dö~ek dayakl~, dö~eli dayal~, S., 134.
"Dö~ek dayak': odalar.."
Düz, aç~kca, Ad., 54. "E~er kendi a~z~n=
ta ibtidadan reddetseydi düz..."
Düzce, sade, baya~~~ (L.0.) ; Az., 33, 52.
"Hele diizcesini deyivereyim mi?
Düzce beyitcik."
Düzen, hiyle ( L.0.) ; r.D., 8. "Ne oyun
eder, senin evinde hep düzen gider."
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Düzen bezen yapmak, hiyle, yapma söz
(L.0.) ; D. 9.
Düzüp - ko~mak, çeki - düzen vermek, nizama koymak ( L.0.) ; Az., ~~8.
Engel, mani', S., 146.
Esenle~mek, veda`la~mak ( L.0.) ; LA., 41.
Es nik, serho~, S., 72, 98.
E~mek, bir pâyenin ve hizmetin bi'l-fiil
ifâ-yi vecibesine sa'yetmek (L.0.) ;
D.K., 28. "Son sefere e~iti~imde
yedi~im kur~un..."

Ezgi, ezerek ç~kar~lan ses, terennüm
(L.0.) ; T.32.
Ezindi, mi'denin yu~rulup bir ho~~olmas~,
gasy (L.0.) ; LA., 20. "Bir erke~in
sözüne kulak verdin mi ezindilerine
yürek al~~t~np.."

F~kramak, kaynamak ( L.0.) ; Ad.,

21.

"A~~klar etraf~m~zda f~krar."
F~r f~r aramak, ~iddet, acele, heyecan
ile aramak ( L.0.) ; Ad., 54.
Fodul, atak ( L.0.) ; S., 82, O., 59.

Geçmek, afvetmek

( L.0.) ; LA., 28.
"Efendim, ben de bu i~i be~enmiyorum; edenin kabahati geçilmez."
Geri, fazla, çok, Z. T., 35. "Alt~~aydan
geri yatahta hastadur."
Görü~ler etmek, görü~mek, Ad., 5.
Gülecek, gülünç, gülünecek ~ey, Z.N.,
9. "K~z istedim; sanki bundan
neye gülecek gelsin?"
Hann, yorgun arg~n (L.0.) ; Az., 25.
"Hann zihinler."
Haylamak, atlar~~haydamak, haydalamak
(L.0.) ; Az., 5o; T., 63.
Hilmli, halim, Ka.M., 15.
Hora geçirmek, horlamak, hakir görmek,
Ad., 31; D.C., 5.
Hulfetmek, hilâf etmekten bozma; sözünden dönmek; Z.N., 6o. "Cilürüm de
sözüme hulfetmem; benim va`dim
dindir."
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Iklamak - f~klamak, iç çekmek (L.0.) ;
D., 48.
Iss, sahip, mâlik, S., 64.
ac~mt~ rak, keskin (L.0.) ; Ad.,
5; O., 29. "~~ii kokmak."
Inan, inanç, S., 89. "~nantm sende."
~ra~, uzak, O., 5.

istek etmek, istek eylemek, O., II; Ad., 76.
I~kil, zan, vesvese (L.0.) ; T. 56; I~kil
olmak, 0-, 9, 54.
iyidi, acül, savruk (L.0.) ; Ad., 63;
Iyidilik, D., 26; S., 103.
Kak~mak, azarlamak, dar~lmak (L.0.);
r.D., 49; Ad., 49.
Kal~bca, tamamiyle, Ad., 39."Pâk-dâmenli~inize kal~bca kefâlet ettim."
Kalmaz olmak, geri kalmamak, Z.N., 2 4.
Karnak, sitem mânas~na câriye, kul
(L.0.) ; O., 25, Ka.M. 48; S., 150.
Kapançe, küçük ku~~kapan~~ ve kapal~~
kafes (L.0.) ; D., 52.
Kaypakç~, uza~a mal a~~r~c~, gâs~b (L.0.) ;
5.

Kerte, derece, menzil, mertebe (L.0.) ;
Ko.M., 41.
Kesik, topraktan top, kerpiç (L.0.) ;
D.C., 14.
Kesi~mek, karar, pazarl~k etmek (L.0.) ;
M., 13. Kesi~ivermek, halledivermek,
hükmedivermek (L.0.) ; D.C., 24.
K~namak, zem, hicv, istihzâ etmek (L.0.) ;
T., 6; S., 1 3, 34; Az., 68; Ad., 40.
K~skanç, k~skançl~k, LA., 3; D.C., ii;
"K~skanç ate~i, k~skanç derdi, beynimize vesvese, k~skanç girmez."
K~~mirlik - ki~mirlik, masharal~k, eziyet
etmek (L.0.) ; D.C., 14, 15; T. A.,
21; S., 140; Z.T., 15, 19.
K~yakl~k, gaddarl~k, rahmsizlik, i`tidalsizlik (L.0.) ; Az., 82, 85. "Nas~l
afv ba~~~lamak, öyle batakç~l~k,
öyle cana k~vakl~k..."

Kocunmak, al~nmak, huylanmak, i~kil
etmek (L.0.) ; S., ~~6; Az., 74;
Ko.M., 5; Ad., 22, 37, 49.
Kaçmak, sar~l~p ba~ra basmak (L.0.) ;
Ka.M., 72; T., 29.
Kogalamak, ihbâr etmek (L.0.) ; D., 22.
"En evvel beni pederime o kogalas~n,
ey, kasem ederim ki an~n hâinli~ini
yan~na komam."
Komak, b~rakmak, ikâme etmek (L.0.) ;
Az., 45. "Her yeri silme~e kodum."
Konuk, misâfir, Az., 48.
Ko~mak, iltihâk, terf~k eylemek (L.0.) ;
O., 8. "~~tiyâk~n~z~~ eziyete ko~up
cebretmek istemem." Ko~ulmak, Ad.,
8,19. "Nicesi zalime ko~u/du~u.."
Koymak, ko~alamak, ta`kibetmek, ard~ndan gelmek (L.0.); S., 30.
Kökçek, (Gdkcek), güzel, ho~~ (L.0.) ;
O., 75.
Kurmak, vesveseye dalmak (L.0.) ; Z. T.,
1. "Bir kerre kurarsa elinize bir
de~nek ahn~z."
Kurumsak, kaltaban (L.0.) ;
41 •
Künde, köstek, tuzak, ayak ba~~~ (L.0.) ;
S., 39.

Lab, s~rf, bütün bütün; avam zebânzedidir (L.0.) ; D.K., 35.
Mehlem, merhem, Z. T. 18.
Misafirlemek, O., 37.
Muhanat, muhannes, rezil, kaltaban
(L.0.); S., 8 I .
Mu~ta, yumruk (L.0.) ; Ka.M., 71.
Mu~tal~k mu~tuluk; bah~i~~ (L.0.) ; S.,
107; Z•X, 40.
Nâlet, lâ'net, Z. T, 4.
Nefeslenmek, nefes almak, M.,7.
Oflaz, Oflas, i~güzâr, i~e yarar, cesur,
kaba - day~, ( T.D.K., Söz Derime
Dergisi, ili.); O., 75; LA., 5. "A~an~n hakk~~ var; bir oflaz er ister.";
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"Bana seni severim diyene ben oflaz
inan~r~m."
O~~amak, ok~amak, and~ rma, benzeme
(L.0.) ; T., 63; O., I 2. "Deminki
a~~zlar~~ ok~ar."
Onat, münasip, güzel, ö~ülme~e de~er

(L.0.) ; D.C., 21; O., 25.
Onmak, sihhat bulmak, islâh ve terbiye
olmak, iyiye dönmek ( L.0.) ; Ad.,
37•
Oynak, ismetsiz, mütelevvin, hiylekâr
(L.0.) ; Ka.M., 35.
Oyna~, dost, ma'~ûk ( L.0.) ; Ka.M.,
4,62; Ad., 31 ; r.D., 9, 15.
Oyuncak, bâziçe, mashara, mel'abe ( L.
O.) ; Z.N., 36. "Amma, oyuncaktan
ferâgat gelin, recâ ederim, ~u i~imi
söyle~elim."
Ozan, lâf - zen, herzevegil (L.0.); T., 3.
"Bir edebsiz c~rc~r ozans~n, burnunu
her i~e sokars~n."

()gül, ögil, öfkelenme, di~~ g~c~rdatma,
T. 56. "Bende ögül yok, ben i~kil
etmem; kalbim afvetti."

öperlernek, öpmek, 1.A., 5. "~apur ~upur
operlesin, öpsün."
orgenmek, ö~renmek, O., 75.
oründelemek, nasb ve ta`yin etmek, seçmek, O., 74. "Bak, ~unu öründeledirn,
bu bitmi~~ i~tir."

Pat, patadak, çabuk, birdenbire ( L.0.) ;
Ka., M. 4; S., 16; D.K., 13.
Postai, sürtuk ( L.0.) ; M. 6,7, 17.
Pusat, alt tak~m~, silâhl~k ( L.0.) ;
S., 94, 114.
Ruskat, ruhsat, Z.T., 23.
Sadâlamak, seslenmek, Ka.M., 25; S.,
153; Az., 24, 72, 86; D.C., 24Sa~lamak, te'min etmek ( L.0.); S., 17.
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Sa~maç, sa~~lan, s~zd~r~lan, M., 7. "Sizi
sa~n~aç inek gibi kullamrlar, paralar~n~z~~ s~zd~r~riar."

Saklanbaç, saklamlacak, emin yer; Az.,
16. "Bir koskoca konakta bir emin
saklanbaç bulmak mü~kil ma`rifet."
Salt, sade, yaln~z, ancak ( L.0.) ; Ka.
M., 66.
San, sanki, Ad., 35; Ko.M., 4; T. ,7.
Sançmak, saplamak, sokmak ( L.0.) ;
Az., 37.
Sas~l~k, küf ve nem kokusu, kokma~a
yüz tutan ~ey'in râyihas~~ (L.0.) ;

Ad., 28.
Saymak, geçmek ( L.0.) ; T., 47. "Hamd
olsun hummâ büsbütün sayd~."
Sevi, sevgi; Ad., 22. "Herkese sevi,
kuru iltifat, bundan ne ç~kar?"

Sezinle~nek, his, derketmek ( L.0.) ; M.,
8; D.C., 4.
Sezinmek, anlay~p ses ç~karmamak ( L.
0.) ; T., 61; O., 4.
S~k~, tazyik edici (L.0.) ; M., 10.
S~nmak, k~r~lmak ( L.0.) ; Ad., 9.
Siftinmek, k~p~rdamak, miskin, miskin
ka~~nmak (L.0.) ; Ko.M., 35; O., 5.
"Ahlarla vahlarla siftinmesin, vakti
geçmesin."

Sonuk, sonukluk, kederli, kederlilik (L.0.) ;
Ka.M., 44; Ad., 27,
Sövütmek, sövdürmek; S., ~~oo.
Süret çekmek, resim çekmek; Az., 42.
Sürç, günah, hatâ; O., 23. "Günâh~~
nedir?' "Sürçü olmasa ko~acak
adam m~y~m?".

~ablak, sille, tokat ( L.0.) ; O., 75.
~ay~k, ~li~k'tan galat, ~evkl~, arzuke~,
mütehâlik (L.0.) ; Ko.M., 30, 54.
Talamak, talan etmek, vurmak (L.0.);
Ka.M., 33.
Tanz~~k etmek, ak~l dan~~mak;
4.
Tap~n~~, ibâdet ( L.0.) ; O., 15.
Tapu, tapu k~lmak, ink~yat, tebaiyyet
(L.0.); O., 7; S., 9.
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Tarlayup tartaklamak, h~rpalamak, didiklemek (L.0.) ; D., 14.
Ta~trmak, kâmeti art~rmak, fodulluk
etmek (L.0.) ; T.D., 13. "Siz
art~k pek ta~~yorsunuz; a~z~n~z~~pek
da~~t~yorsunuz."
Tek'i, e~i, menendi (L.0.) ; Ka.M.,
22. "Kar~~ insan~n çorbas~,
teki,
ba~ka adamlar gelip çorbaya el
uzat~ rsa pata - küt kötek."
T~rd, zay~f, ç~plak ~ey ( L.0.) ; Ka.M., 71.
Torlak, genç, hovarda (L.0.) ; Ko.M.,
36; O., 56.
Toyl~~k, acemi, tecrübesiz, irfans~ z, kaz
adam (L.0.); O., 54.
Tutamak, sebat, meslek (L.0.) ; Ko.M., 3.
Tutum, muamele, hareket, tav~r (L.0.) ;
Az., 20, 33; M., 25. "Su adam~n
tutumu beni pek ka~~nd~nyor."
Tutunmak, bula~mak (L.0.) ; Ad., 29.
"Han~ m söyledi ne söylediyse, ona

Tainv, alev (L.0.) ; LA., 9.
ralvar~~ak, M., 16.
Tanaz, daima ~ikayet, feryat eden,
huysuz çocuk, dilber, sitemker

(L.0.) ; T.D., 28. ranazlanmak,
daima ~ikayet, feryat etmek (L.0.) ;
Az., 61.

rangtn, ~ikayet eden, yan~p yak~lan
(L.0.) ; Ad., 23. "Evet, bu bâbta
bütün cihan~n yang~nlar~na salâ
okurum."

Ta~nlc, â~~k (L.0.) ;

5, 19; Z.T., 44.
"Pek k~skanç imi~, kar~s~na yan~k
geldi~ini istemezmi~."
Tank~, yanku, aks (L.0.) ; O., 12. "Dileklerini bir yanku olup aksettireyim."
Tan~ak, a~z~~ yayan, geveze (L.0.) ;

sa~l~caklar versin size her dâim.."

Z.T., 21,29; Ka.M., 22; D.C., 14;
ran~akltk, gevezelik, O., 25.
rap~ng, k~nt~~~gibi yapma edâ (L.0.) ;
M., lo; T.D., 29; Ka.M., 5; S.,
78; ~.A., 45; Ad., 8.
rapt~, ca`li hareket, S., 75.
Tap~~ma, ca'll hareket ve tav~ rda olmak,
giri~me, nâz (L.0.) ; Ka.M., 33.
raramaz, muzir, kötü (L.0.) ; T., 34.

Tab yab, sesfiz sessiz, yava~~yava~~(L.0.) ;
S.,15;D.K.,8.

rasa~, memnu< (L.0.) ; T., 58; 1.A., 34.
Tavuk, yak~n (L.0.) ; Z.T., 38, "Yabanda de~il, yavukta adam." ravuklamak,
ni~anlanmak (L.0.) ; D.C., ~~~~
ravuz, ~edit, ha~in (L.0.) ; Ko.M., 5o;
ravuzluk, D.C., 18; Ko.M., 18.
relmek, uçup telâ~la ko~mak (L.0.) ;
S., 74.
rennek, yirmek, aleyhinde bulunmak,
zemmetmek (L.0.) ; M., 15; Ad.,
29; Ko.M., 39; S., 75.
rdtk, bir tarafa s~nd~p yay~lm~~, yap~~m~~,
çarp~k (L.0.) ; D., 19; T., 23.
Tordar~dt, çal~ml~, avurtlu (L.0.) ; Ko.
M., 12.
Tormak, be~enmek, fâl-i hayr addetmek
(L.0.); S., 27.

tutunun."
Tüfkürmek, tükürmek (L.0.) ; O., 6.
Uhruc, ç~k git, d~~ar~~ ç~k, derol, S., 51.
"Uhruc, a can~m, uhru~ ! Mevlâ'm
Ulvan, edâ, tefâhür (L.0.) ; D., 26.
"Haydindi, vaz geç, ulvant b~rak."
Umu, umma, ümit etme (L.0.) ; Z.T.,
9,28, Umu t~mmak, Ko.M., 18.
Umurcu, i`tina edici, tekellufcü (L.0.) ;
Z.T., 14. "Bu ne çok ikram, bu
adamlar ne umurcu?"
Umursamak, vazife edinmek (L.0.); M.,
36; Ka.M., 6; Az., 5.
Urug, uruk, kabile, oymak (L.0.);
r.D., 14.
Usan, melâl, gönül darl~~~~ (L. O.) ; 1.A.,
38; S., 115.
Uzan~ak, imtidat etmek (L.0.) ; Ka.M.,
19. "Belâya niçin uzadtm durdum."

"Aristatalis bir yaramaz gevezedir."
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rortmak, haylazl~ k ve surtuklukte gezmek (L.0.) ; Ko.M., 8.
rumak, y~ kamak, temizlemek (L.0.) ;
T., 13.
rümsüz, u~ursuz (L.0.) ; O., 22.
Zevklenmek, zevka almak, e~lenmek, alay
etmek; Ko.M., 47; D., 28; D.C.,
12.; S., 86; Z.N., 46.; Ad., 6; Az.,
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27. "Beni zevkleniyorsunuz." Zevka
almak, istihza etmek; Az., 37.
Zunb~rt~, müs~ki, D.K., 29. "I~aret et,
z~mbut~ya be~âret götür."
Z~ng~ldamak, oynamak, adam~n i~i ~a~mak, ~a~alama (L.0.) ; Z.T., 15.
Z~ng~ rdamak, titremek (L.0.) ; M., 26.
Zulak, ziyade ses ile z~ rlayan (L.0.);

Ad., 24.

ruhsat,
Yukar~ daki lûgatçe gözden geçirilince, Vefik Pa~a'n~n
~eklinde
ruksat,
nâlet
la'net gibi baz~~yabanc~~kelimeleri halk dilindeki
~nmak
kulland~~~~anla~~l~ r. Esrük, i~ti, kurumsak, k~~mirlik, öründelemek, s
~lmayan
gibi archaic, veya dilde ya~ ayan, fakat o mânada kullan
~k
kelimelere s~ k - s~ k rastlar~ z; bilhassa bu sonuncular oldukça kabar
lacak yer
yekündad~ r; mesela tutum, saklanbaç kelimeleri tav~r, saklan~
Dilek
etmek,
istek
etmek,
saddlamak,
dâmadmanas~ nda kullan~lm~~t~r.
~k
a~lay~~c
_yapm~~,
v.b.
edatlar,
lanmak, sezinlemek gibi fiiller, cib, yab yab
m~ndan
dil
bak~
gibi isimler, umurcu gibi s~ fatlar onun tiyatrolar~na
nev`i ~ahs~ na münhasir bir hususiyet vermi~tir.
Vefik Pa~a'n~n tiyatrolar~ na dil bak~ m~ ndan hususiyet kazand~ran
Lehçe-i Osmânrsi
bir ba~ ka cihet, atasözlerini oldukça s~k kullanmas~d~r.
da,
tiyatro
eserleri
için
âdeta
bir
tatbikat sahnegibi, Atalarsözü kitab~~
gibi
halkça
bilinen
iki - üç
sidir. Zjide fi't tanbüri na'~me't - ün uhra
~n~~
atasözü d~~~ nda geri kalanlar tamamiyle Türkçe'dir. Tiyatrolar
tarayarak tesbit etti~imiz a~a~~ daki yüzden fazla atasözü, Moliere'den
~rterceme, veya adapte etti~i bu eserlere yerli bir renk kazand
maktad~ r.
Tiyatro Eserlerinde Kulland~~~~Atasözleri
Acemi çaylak gibi yat~n-k~ç~ n uçulmaz

(T.D., 26.).

Adamakla mal tükenmez (r.D., 36).
Adam var da~~kald~r~ r, adam var
bir dar~~ kald~ ramaz (T.D., 16).
Ahlak-1 hasene parlak sözden ye~dir
(D.C., 51).
47)•
Ahlat~ n iyisini da~da ayu yir
Ahmak sözüne kulak verilmez (O., i).
Akile cihanda nekbet olmaz (O., 78).

Aldun ipek, sattun ipek, hani kar~ n
a köpek (r.D., 13).
Al~~m~~~kudurmu~ tan beterdir (T. D.,
6o).
Amana k~l~ ç olmaz (r.D., 53).
Aman öldüm diyenin gözüne koruk
s~k~lmaz (Az., 36).
Arife bir gül yeter kokma~a (r.D., ).
Arife bir söz hâcet de~il (Ko.M., 29).
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Arife ta`rif hâcet de~il (T.N , 16; T.
D., 22) .
As~ lursan bâri Frengi sicimle as~l (T.
13.,

55) •

aksilerin ak~ beti hayr olmaz (D.C., g).
A~ k insana çok yollar ö~retir (Ko.M., ~~8).
A~k üstad-~~ kâmildir; insana ak~l ö~retir (Ko. M., 41).
Aya~~yle gelene ölüm olmaz ( T.D., 54)•
Ba~lu koyun yerinde otlar (Z.T., 38).
Ba~kas~ na yol gösteren ki~i ibtidâ kendini
yola kosun (Ad., 41 ).
Benden hata ise senden 'ata (T.D., 53).
Be~~parmak bir de~ildir (T.D., ~~o).
B~ç~ lganan at kocunur (Az., 15).
Bilgiçlik için bilme~e u~ra~ma (O., ~~2).
Bir a~~zdan ç~ kan bin a~~za yay~l~r
( T.D., 8).
Bir f~ç~~sirke bir sinek tutmaz (T.D., 50).
Bir s~çrars~ n çekirge, iki s~çrars~n çekirge,
üçüncüde elbet ele geçersin r.D.,

50).

Bir suçla adam kesilmez( T.D., 53),
Bir surçen at~ n ba~~~kesilmez ( T.D.,
53; Ad, 4)•
Budala kavline cevap olmaz (Ad., ~~o).
Can mal~n yongas~d~r

(Az., 26).

Çok eda a~~ k usand~r~ r( T.D., 27).
Damdan dü~se dört ayak uzre dü~er

(T.D., 54) •

Denize dü~en y~lana sar~l~r (Az., 7).
Desti suya gide gide ak~bet s~nar (D.C.,

5 1) •

Er gerek, cömert gerek (LA., 51).
Erler i~~ba~~nda belli olur (Az., 4)•
Et t~rnaktan ayr~lmaz, a~açla parmak
aras~na kabuk s~~maz (..T., 7)•
Gâh <usri olur, gâh yusri,( T.D., 27).
Gelece~i varsa görece~i de var (T.D., 19).
Gemisini bat~ ran bazirgân gülmez (T.

D., 38).

Gönül ho~lu~u maldan iyidir (Z. T., 20).
Hay~rs~ z fidan tiz boy atar (Az., 57).
Her bâr-ü kârda er ki~ i yürek bir, söz
bir (Ad., 6).
Herkesin nöbeti gelir (Ka.M., 75).
Her yerde sinek bala konar, sirkeye
gelmez (Ad., 22).
Her yi~itin bir yo~urt yeyi~i vard~r
(T.D., 16).
H~mh~mla burunsuz, biribirinden u~ursuz (Z. T., ~ g).
Hiylekarm mumu yatsuya kadar yanar

53)•

Horoz önünde tavuklar ötmez, ökçek
(ö~eek) z~rlamaz (O., 75).
Huylu huyundan geçmez (r.D., 6o).
~ki karpuz bir koltu~a s~~maz (Az., 7).
~ ki yeminden ise bir emin ( T.D., 16).
~ nsan bir kerre kendine bak~p sonra
halka ta~~ats~n (Ad., 41).
~nsan gâh olur da~~kad~r~r, gâh olur
bir dar~~ kald~ramaz ( T.D., 43)•
~ nsan kendi gözündekini mertek olsa
görmez (Az., 7).
Iyili~e iyilik her ki~inin harc~ ; kemli~e
iyilik er ki~ inin harc~~ (T.D., 53).

Devlet ba~~ma, kuzgun le~ime ( T., 44).
Dil kalbin tercemân~d~r (LA., 26).
Dil yaras~~aslâ onulmaz (Ka.M., 5).
Do~ruluk er ki~inin kar~d~r (Az., 4)•

Kad~n k~sm~~ eksik etek, akl~~ k~sad~r
( T.D., 51).
Kalbden kalbe yol olur (Az., 4; Ko.M.,

Ecel ~smarlama de~ildir; nöbet bilmez

Kanaatle h~ rs bir yere gelmez; dervi~~
olana kibir gerekmez ( T., 22).
Kan~~kanla yumazlar ; kan~~su ile yuyarlar

(Az., 57).

Efendisine bak, u~a~~n~~ al (LA., 33).

29) •

(T.D., 53).
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Kar~~k~sm~~~eytandan beterdir (Z. T., 3)• Sade - dil kimse ba~~~sert olmaz ( Ka.
M., 37) •
Kendi gözünü kendin bakma (Ad., 36,74) •
K~z~m sana söylerim, gelinim sen dinle Sak~nan göze çöp dü~er (r.D., 27).
(LA., 7).
Sana merhamet, denize kuyu kazma~a
Ki~i, göz gördü~üne inanmamal~~ T., 74) •
benzer (r.D., 53).
Ki~i kendi iyi olsun da hamal evlad~~ Seyf-i intikam der - niyâm olmaz (Z.N.,
5o).
olsun (D.C., 43) •
Ki~i muhtaç oldukta, insan~~ kendine S~rr~~ söyleme dostuna, onun da dostu
olur (r.D., 35).
uydurmazsa kendi ona uyar (Az., 7 ).
Ki~inin izzeti de elindedir, zilleti de Sinek bir damla pekmeze konar ; bir
(r.D., 9).
f~ç~~ sirkeye gelmez (r.D., 39).
Ki~iye sevdi~i güzel olur (Ad., 31). Sözle can beslenmez (D.C., 5!).
Korku salâha gem urur (D.C., 6).
Tali' oyunu inada gelmez ( Ka.M., 58).
Mavi boncuk kimde, gönlüm anda Tü~ü de~i~se, yine bildi~ini i~ler (r.D.,
6o).
(D.C., 25).
Muhabbet, teehhülün semeresidir (Az.,
68).
Ya~amak için yememeli, yemek için
ya~amal~~ (Az., 49)•
Nür-~~Hudâ'ya ittiba` edenin ~~~~a ihti- Yemi~siz a~aca kimse ta~~atmaz ( T.D.,
yac~~yoktur (D.C., 47)•
3o).
Yere bakar, canlar yakar ( T., 4; T. D.,
O çamlar ~imdi bardak oldu ( T.D., 54) •
2I ) .
Yere gö~e inanmaz, Mevla's~ndan çekinÖfke baldan tatl~d~r ( T.D., 54) •
mez (D.C., 5).
Oksüzü dö~mü~ler, vay arkam demi~~ Yerin kula~~~var (r.D., 5).
(r.D., 25).
Yi~it ölür ~an kal~r (r.D., 17).

Tiyatro Eserlerinde Kulland~~~~Ta<birler
Vefik Pa~a'n~n manzum, mensur atasözleriyle fikir kuvveti, ayni
zamanda yerli bir renk kazanan tiyatrolar~n~n dil bak~m~ndan bir
hususiyeti de halk mecazlar~n~n çok kullan~lmas~d~r. Bu hususiyeti
müsbet olarak ifade için, tiyatrolar~ndaki halk mecazlar~n~~da taram~~~
bulunuyoruz. O, Lehçe-i Osmânrsinde her vesile ile halk ta`birlerini
kaydetmeyi de ihmal etmemi~tir"; bu sebeple a~a~~daki lûgatçede,
45 Dr. Kuno~, Vefik Pa~a'ya, Lehçe-i Osmârt rsinde halk lügatlerinin bol bol
bulundu~undan bahsetti~i zaman, onun, "Lehçe'mde bulunmayan avam lügatlerine rast gelip de yazarsan, kitab~m~~ tekmil etmi~~olursun" dedi~ini kaydeder
(Türk Halk Edeb(at~, ~st., Yeni Matbaa, 1925, s. 44. v. d.). Halk ta`birleri ve argo
lûgati haz~rlayanlar için, Lehçe-i Osmân t zengin bir malzeme kayna~~d~r. Ferid Develio~lu'nun Türk Argosu (T. D. K. Ne~riyat~, ist., ~brahim Horoz Matbaas~, 1945 ;
Ayn. esr., geni~letilmi~~üçüncü bask~, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, ~~955), Mehmed
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mânalar~~ Lehçe-i - Os~nânr de zikredilmi~~olanlar~, istifade etti~i kayna~~~
ayd~nlatma cihetinden mühim gördü~ümüz için, i~aret etme~i faydal~~bulduk:
Abay: yakmak, meftun, sersem olmak
(L.0.) ;
44; Ka.M., 47;S., 1 49Ac~~basmak, hiddetlenmek, müteessir
olmak, Az., 24.
Ac~g ç~karmak, intikam almak ( L.0.) ;
to.

Aç~k kap~, ikram, ihsan, misafir - severlik
( L.0.) ; Az., 27.
A~a göndermek, tuza~a dü~ürmek, D., 33.
A~an~n beygiri, Ko.M., 34.
A~~z aramak, taraf taraf ara~t~rmak
(L.0.), T.D., 36.
A~~z burun ek~itmek, Ka. M., 51.
A~tzda bakla tslanmak, a~~z~~tutmak, süküt
etmek (L.0.) ; T.D., 26.
A~~z; aç~k, ahmak, abdal ( L.0.) ; T., 9.
A~~z; çeliklü, çeneli, çok ve güzel konu~an,
29.
natük (L.0.) ;
A~~z; kara, münâf~k ( L.0.) ; T.D., 35.
A~~ztna bir parmak bal çalmak, ümide
dü~ürmek, aldatmak, T.D., 26.
A~~zl~:izin ka~~~~, derece, mikdar, had
(L.0.) ; T.D., ~~o.
A~~z; Pek, Z. T-, 35.
A~~z kokusu, haddini bildirmek, naz~m
çekmemek, T.D., 22.
A~~zlara kay~k yana~t~n~tak, re'ye kap~lmak,
kabul etmek, T.D., 53.
A~~z satmak, gösteri~~etmek, ö~ünmek
(L.0.) ; S-, 54; r.D., 20.
A~~z silmek, ~ükretmek, ni`met bilmek,
D., 27.
Ak~l t~rmalamak, O., 16.

Aktnt~ya kürek çekmek, bo~a caba (L.0.) ;
S., 75.
Akla yelken, ihtiyats~z hareket, S., 75.
Al~n kar~~lamak, tal~sin, kinâye, salâ
okumak (L.0.) ; Az., 35.
Altun babas~, para, mal idhâr eden (L.
O.) ; Az., 18.
Anzorot, rak~, Ad., 33.
Ap~~mak, muztar, nâçar olmak, âciz
kalmak, i~ten y~lmak (L.0.) ; T.
D., 58.
Arap olmak, S., 80.
Arka olmak, muzâharet ( L.0.) ; Ad., 19.
Arzu pi~irmek, O., 5; Ka.M., 49.
A~~k atmak, rekâbet gütmek, bo~u~mak
(L.0.) ; Ko.M., 36.
Ate~kr~~ pi~mi~~kestane çekmek, beceriklilik,
S., 93.
Avucunuyalamak, hirman ( L.0.) ; Az., 36.
Avurt etmek, ö~ünmek (L.0.) ; O., 63.
Avurt satmak, a~alanmak, kibirlilik
( L.0.) ; Az., 53.
Ayak basmak, ziyâret, te~rif, kadem basmak (L.0.) ; T.D., 52.
Ayak basma~~tak, sürur (L.0.) ; S., 18.
Ayak suya ermek, intibah, nedâmet (L.
O.) ;
52, 54.
Ay: olmak, S., 44.
Baldtrt ç~plak, erâzil, hovarda (L.0.) ;
T.D., 56.
Bam teline basmak, luzd~rmak (L.0.) ;
Az., 24; Ka.M., 6o.
Bas etmek, mübâlega, urmak ( L.0.) ;
r.D., 35.

Halid Bayr~'n~n Istanbul Argosu ve Halk Ta'birleri (~st., Burhaneddin Matbaas~,
1934), Dr. Mehmed Ali A~abay'~n Türkçe'de Mecazlar Sözlü~ü (T. D. K. yay~nlar~ndan, Ankara, Do~u~~matbaas~, 1949) adl~~eserlerinde bulunmayan bu cins lügatlerin pek ço~unu Velik Pa~a'n~n Lehçe-i Os~nânesinde ve tiyatro eserlerinde bulmak
mümkündür.
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Ba~~ a~r~s~, gusse, me~gale, mu'acciz
(L.0.) ; O., 63; LA., 30.
Ba~~a~r~tmak, ta`ciz, tasdi` etmek (L.0.) ;
T., 58.
Ba~~bag'latmak, tezviç (L.0.) ; Ko.M., 44.
Ba~~kesmek, e~ilmek (L.0.) ;
4.
Bend oynamak, hiyle tasarlamak, tuzak
kurmak, S., 93.
Be~âret, u<cübe, <acibe, garib-hey'et, çirkin-k~yafet (L.0.); T., 22.
Beylik, hükûmet kona~~~ (L.0.) ; S., 91.
B~y~k alt~ndan, istihza (L.0.) ; Ka.M., 5.
Bin dereden su getirmek, te`allül, bahane
(L.0.) ; LA., 5; T.D., 40Bir kabukta iki badem n~sf~, O., 33.
Bora, saparta, velvele ( L.0.) ; Bora patlamak, S., 12 ; D., 4; 0, 33; Bora
da~~tmak, T., 62.
Borusu ötmek, nüfûzu olmak (L.0.) ;
T.D., 50.
Bo~bo~az, geveze (L.0.) ; T.D., 35.
Boyac~~küpü, kolay, seri' ~ey, basmakal~p
(L.0.) ; S., 15.
Boynu alt~nda kalmak, D., 29.
Boynu e~ri, muhtaç, ümid - var ( L.0.) ;

r.D.,

6o.

Boynuzlu, ~rz lekeler, kurnaz ( L.0.) ;
Ka.M., 59.
Bozuma dü~mek, mahcup olmak ( L.0.) ;
S., 88.
Bula~mak, tesallut, sata~mak, 'nal) ( L.0.) ;
S., 88.
Burundan yidmek, hâkim olmak, O., 33.
Burun sürtmek, ra~m, ibtizal (L.0.) ;
r.D., 35; S., 16.
Burnunu sokmak, T., 3.
Büyük ba~~ndan büyük yalan söylemek, D., 24.
Can atmak, arzu, tehâluk, sur`at, iltica
etmek (L.0.) ; D.K., ~ 5.
Can~~ burnuna gelmek, Az., 76.
Can~~yatz~mak, Ka.M., 73.
Cefa kesmek, i~~kesmek, izâb ( L.0.) ;
D.K., 34.
Cevap çakmak, reddetmek (L.0.) ; M., 36.
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Cicoz, mâfi~~gibi f~kdan-~~ küll (L.0.) ;
D.K., 27; T.A., 20.
Ci~~er sökmek, Az., 22.
Çaçaronluk, bilgiçlik, gevezelik, çançan
etmek (L.0.) ; O., 61; LA., 22.
Çana ot t~kamak, bir adam~~mahv ile sesini
kesmek, ününü bitirmek, nüfûzunu
kesmek (L.0.) ; T.D., 25, 50.
Çançan~~tutmak, d~rlanmak, çene yar~~t~ rmak (L.0.) ; T., 8.
Çar~k bozdurmak, D. C., 39.
Çekiye gelmek, i~e yaramak, tevafuk etmek

(L.0.) ; r.D., 31.
Çelik basmak, de~nek basmak, sopa atmak
(L.0.) ; T., 5.
Çengele gelmek, as~lmak (L.0.) ; Az., 12.
Çengele takmak, tearruz etmek (L.0.) ;
Ka.M., 46.
Çöp kesi~mek, darg~n olmak, alakay~~ kesmek, LA, 44
Çözülmek, korku hali ile bir yerden sivi~mek (L.0.) ; Ko.M., 30; Az., 12.
çiliPa, aya~~~çolak, solunu atar olan çolak,
bol paça (L.0.) ; Az., 67; Ko. M., 4.
Çürük tahta, tehlike (L.0.) ; D.C., 15.
Da~lara ta~lara, ba~~m~zdan irak, da~lara
kadar (L.0.) ; Az., 21.
Dalya, bal~k cesedine mahsus çardak,
tuzak (L.0.) ; S., 97.
Dama ç~karmak, tamam oldu, cicoz
gibi (L.0.) ; D.K., 2 I.
Dama dedirtmek, son vermek ( L.0.) ;
S., 126.
Damar~~tutmak, inat etmek ( L.0.) ;
D.K., 30.
Dâneye kap~lmak, aldanmak, Az., 66.
Daraya ç~kmak, say~lmamak, hisaba kat~lmamak, S., 123.

Defter etmek, hat~rda tutmak, deftere
yazmak, Ka.M., 16.
De~irmende sakal a~~artmak, tecrübesizlik,
ürrunilik, çi~lik (L.0.) ; r.D., 28.
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Deli fi~enk, savruk ( L.0.) ; Ka.M.,
;
123; LA., 30.
Delisi olmak, ibtilâ (L.0.) ; Ka.M., 26.
Demir atmak, Ka.,M, 46.
Deve kinli, T., 16.
D~rd~r~yat, T., 7.
Dibine dar: ekmek, bir~eyi ziyade ara~t~rma,
tedkik, çok sorma (L.0.) ; 0.,
Dilini kedi
kedi kapmak, T., 26.
Diz:kabak, ba~~~ aç~k çocuk, ( L.0.);
LA., 3.
Dolap, hiyle, D., g.
Dubara, dek, hiyle (L.0.); Z.T., 9; S,
95.

Dudak merhemi, dudak boyas~, D.K., 5.
Düdük, bo~~ adam, M., 13.
Dümeni ele almak, tutmak, husn-i idare
(L.0.) ; D., 11.
Egdi, igdi, dalkavuk (L.0.) ; Ad., 17 .
E~ri, mizacen egrilik, yanazl~k ( L.0.) ;
O., 24.
Elcsik etek, kad~n tAifesi ( L.0.) ; D.C., 18.
Ek~i, abus (L.0.) ; Ka.M., 6o; Az., 24.
El ulagt, muavin ( L.0.) ; r.D., 33.
El yunmak, teberri etmek (L.0.);
Z-M, 38; Az., 47.

Emul yarmak, irade elden gitmek ( L.0.) ;
46.
E~'arrnin köpe~i, Z-Ar" 39.
Faka basmak, tutamak vermek, dokunak
söz kaç~rmak, hata etmek (L.0.) ;
T., 6o; Az., 66.

F~nd~k kabuguna girmek, f~nd~k kabu~u
doldurmak, manas~z, hakir olmak
(L.0.) ; Az., 64; Ka.M., 72.
GazZilar müb&reki, Z.N., 48.
Cem vurmak, zabtetmek, cebr, tesallut
(L.0.) ; S., ~ o~ .
Gevi~~getirmek, vird-i zeban L.O. );D., 26.
Göz ba~lamak, basiretini ba~lamak, igfal,
sihretmek (L.0.) ; r.D., 28, 50;
D.C., 53; S., 33, ~ o~ ; Ka.M.,
46 ; T., 1 0, 55, 81.

Göz boyarr~cdc, desise, reng-u Al ( L.0.) ;
lo.

Göz dag~ch~, dik dik bakma, Ad., 53.
Gözden sürmeyi çalmak, r.D., 54; Az., 1 2.
Göze kestirmek, cür'et, cesaret ( L.0.) ;
Ka.M., 43.
Gözleri akas~, kör olas~, Az., I 2.
Gözümün elifi, D.C., 20.
Güç çalmak, zorluk ç~karmak, mani` olmak,
Ka.M., 42; S., 43; Az., 58, 95; T., 79.
Güne~i balç~kla s~vamak, itham, iftira etmek
(L.0.) ; T.D., 51.
Habbeyi kubbe etmek, i'zâm ( L.0.) ;
Ko. M., II.
Hamam anas~, hamamlarda yana~ma
ihtiyar kad~n (L.0.) ; T.A., ~~7.
Hem kel hem fodul, D.K., i i.
Hendek atlamak, Ko.M., 37.
H~rlt, h~rs~z ( L.0.) ; S., 127.
Horas&ni ak~l, sab~kta hacegan kavu~u
gibi ba~ta olmayan ak~l, D.C., 51.
Miztict Horasânt, Ko.M., 17.
Ho~âb~n ya~: kesilmek, Az., 24.
Ho~aflamak, O., 61.
ignelifiç~, eziyetli yer ve i~~ (L.0.) ; D., 27.
Ipe gelmek, as~lmak (L.0.) ; M., 17 ;
Az., 70, 74Ip kaçtg~, as~lrnas~~ vacip (L.0.) ; Z. T.,
~ o, 23.
Ip korkusu, as~lma korkusu, S., 30.
lpsiz - saps~z, serseri ( L.0.) ; T.D., 7.
lp takmak, saymak, ehemmiyet vermek
(L.0.) ; T., 53.
ip ucu bulmak, sebep olmak ( L.0.) ;
r.D., 37.
iskandil etmek, yoklamak, denemek (L.
O.) ; Ka.M., 23; T.A., 7.
~~~biçmek, eza, cefa, sitemkarl~k (L.0.) ;
~~~ kesme, D.K., 15.
l~mar etmek, göz lurpmak ( L.0.) ; S., 88.

Kaba can, Adi, baya~~~ ( L.0.) ; O., 13.
Kaba kacaga s~gmamak, sab~rs~zl~k ( L.0.) ;
r.D., 38.
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Kafas~~çatlak, hezeyan eden, O., 31.
Kafas~~ yar~k, Z.T., 19.
Kaltaban, alçak, Ka.M.,39.
Kandil kvafetli, LA., 38.
Kandilli temennâ, Ka.M., 25.
Kara koncolos, ummac~, gül (L.0.) ;
D., 24.
Karamaça kandisi, LA., 54Kara yürekli, günahkar, isyankâr (L.0.) ;
Ka.M., 47Kartoloz, sakil, geçkin, ihtiyar (L.0.) ;
D., 9; Ka.M., 42.
Ka~~nmak, mücadeleye, kavgaya vesile
aramak (L.0.); Az., 33.
Kaz~k, hiyle (L.0.) ; Ka.M., 5.
Kaz~l~~ aya~~, humk (L.0.) ; D.C., 15;
O., 25; Ka.M., 22, 75.
Kaz kesilmek, ahmakla~mak, S., 42.
Kaz palaz~, ahmak, T.A., 9.
Kendi kendine koltu~a girmek, Ko. M., 38.
Kersile, Türkmen ~st~lah~~kaltaban, alçak
(L.0.); D. 22.
Kesbator, S., 87.
Keyif çatmak, parlamak, cila bulmak
(L.0.); D. 43K~balesi elinde, ipi belincle, azg~n, T.
D., 56.
K~l~c~m hakk~, D., 31.
K~l~ç çekmek, bo~azIamak (L.0.) ; S. 99.
K~l~ç sallamak, gayret gütmek, O., 59.
K~l~f içine komak, muhafaza etmek,
aç~~a vurmamak Z.N., 50.
K~l~~ k~rk yarmak, tedkik mübâlegas~~
(L.0.) ; LA., 5.
K~l kadar, cüz'ice ve rakik ~eylere ima
(L.0.) ; D., 3.
K~y~lmak, can s~k~lmak, hafakan gelmek
(L.0.) ; Az., 13.
Kokoroz, kokoros, sivri, çirkin k~l~kl~~
~ey (L.0.) ; Ka.M., 6o; r.D., 13.
Kol bükmek, zafer, galebe çalmak (L.0.) ;
S-, 93Kol kanat, a`za-yi cevarih (L.0.),
Az., 79.
Kom~u eli ile y~lan tutmak, beceriklilik,
S., 93.
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Kongay, konkay, kibirli, dik, kocaman
(L.0.) ; O., 58; D.K., 12.
Köfte - h6r, köfte - hwâr, at~p tutan, mütecavizcesine konu~an (L.0.) ; Ka.
M., 16.
Körlük etmek, gaflet, dikkatsizlik (L.0.) ;
T., 36.
Köyüne yedirmek, D.K., 15.
Kudt2bet, çirkin, Ka.M., 36.
Kulp takmak, mutlaka tearruz olunacak
bir bahane bulmak (L.0.); Az., 51.
Kurt masal~~okumak, bo~~ ~eylerle aldat~p
vakit kazanmak, r.D., 40.
Kuru a~aca kan bula~t~rmak, a~~r~~derecede
fenal~k etmek, r.D., 57.
Kuyru~u elden b~rakmamak, Az., 44.
Kuyru~u ele vermek, r.D., 52.
Kuyru~u k~s~lmak, ~st~raba u~ramak (L.0) ;
r.D., 8.
Kuyru~~unu tava sap~na çevirmek, ziyade
do~mek, ~iddetli te'dip, r.D., 8.
Kuyruk sallamak, tebasbus (L.0.) ; r.D.,
30.
Kündeden atlamak, aldanmak, tuza~a
dü~mek, S., 39, 77.
Künftyekün, olan oldu, bitti, gitti (L.0.) ;
Az., 62.
Lâk~rch tekerle~i, geveze, Z. T., 42Laklak, turrehât, O., 52, 63.
Lamp asa, Ko.M., 33.
Lenduha, kocaman, cusseli, dev gibi
(L.0.) ; Ka.M., 41.
Limana eri~mek, sukUnete, selâmete eri~mek, D., 1 1.
Lolo, gürültü (L.0.) ; Z.T., 19.
M~lfi~, yok gibi (L.0.) ; Ad., 46.
Makam dinletmek, yalan düzmek, a~~z
yapmak, S., 33.
Mangafa, iri koca ba~l~, ~a~k~n (L.0.);
S., 42.
Mani ça~~rmak Z. T., 20.
Martaval, T., 59.
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Mat olmak, maglüp olmak (L.0.) ; Postal, sünni( ( L.0.) ; T.D.,
Ko.M., 25.
6, 7, 17.
Mehtaba almak, istihzâ, alay, Az., 51. Püsküllü beli], Az., 18.
Nezzdreye almak, göze almak, cesaret
( L.0.) ; Az., 12.
Oca~~na dü~mek, ilticâ, himâye istemek,
D., 26.
Odun, kaba, terbiyesiz, S., 95.
Ok atmak, yay basmak, k~l~c~~&yara asmak,
i~i sona ermek, D.K., 27.
Okkal~, büyük, koca, haysiyetli (L.0.) ;
D., o.
Omuz çekmek, tecâhül (L.0.) ; Ka.M., 51.
Oyun bozan, huysuz, arkada~lar~na uymaz
S., 98.
ö/ün körü, birinin sözünü istihfaf için
kullan~l~r, D.C., 15.
Oviitmek, durmarp çene oynatmak
(L.0.) ; Ko.M., 9.
Özen düzen kullanmak, hiyleye ba~vurmak,
Az., 6.

Pabuç b~rakmak, kuru - s~k~dan korkup
kaçmak (L.0.) ; D., 29.
Pabuçlar dama at~lmak, ictibardan dü~mek
(L.0.); Ka.M., 46.
Paçalar~~ s~~amak, ciddi haz~rlanmak,
i~e giri~mek (L.0.) ; S., 99.
Pala çekmek, bo~una gezmek (L.0.) ;
S., go.
Paltar, libas, p~rt~~ (L.0.) ; D.C., 15, 16.
Patlak vermek, fâ~~olmak ( L.0.) ; O., 29.
Pestil ezmesine döndür~ne, darb-~~ ~edid
ile ezmek (L.0.) ; T.D., 32.
P~rp~n, cahil, çelebi zümresinden olmayan (L.0.) ; O., 31.
P~rp~t, eski püskü, p~ r~~ p~ rt~~ (L.0.);

O., 28.
Pirelenmek, huysuzlanmak, vesveseye tutulmak (L.0.) ; T., 6 ~~.
Pi~mi~~a~a su katmak, i~i bozmak, T.D., 6.

21; M.,

Rahat batmak, rahat~n fark~nda olmamak,
r.D., 9.
Rampa etmek, yana~mak sokulmak, Az.,
44.

Sa~~ayakkab~, güvenilir adam, T.D., 13.
Sa~~kaz~k, güvenilecek ~ey, D., 30.
Sakala güldürmek, istil~za (L.0.) ; D., 5o;
Ka.M., 49; S., 13.
Sakala kar~~, hakaret, istihzâ, T.D., 25;
s., ,5.
Sakala so~an do~ra~nak, istihzâ (L.0.) ;
Ka.M., 36.
Sakaldan kesip b~yi~a eklemek, Az., 65.
Sak~z çi~netmek, vird-i zebân, söyletmek,
T.D., 36.
Sahi okumak, meydan okumak ( L.0.) ;
Ad., 23.
Sallamak, temâyül etmek (L.0.) ; T.A.,
20; S.,

13.

Salla~namak, i<tinâ etmemek, iplememek
( L.0.) ; Az., 89.
Sallapati, mülâhazas~z (L.0.) ; S., 72,
98; T.D., 34, 56; Ka.M., 37 ; Az., 18.
Saparta, azar (L.0.) ; D., 4.
Sepette pamuk, biriktirilmi~~maln~nat
( L.0.) ; Az., 66.
Serpintiye u~ramak, zarann~~görmek, seyyiesini çekmek (L.0.) ; D., 50.
S~rdc ha~nal~, a~~r yük kald~rmaga tehammülü olan, LA., 46.
Sille kapt~rmak, tokat atmak, LA., 35.
Söz ebeli~i, bilgiçlik (L.0.) ; Ka.M., 36.
Söz persengi, mütemâdiyen tekrarlanan
söz, Az., 47.
Sözü ball~, O., 46.
Sulamak, derhal edâ etmek, akçeyi saymak (L.0.) ; D. 38, 49.
Suya sabuna dokunmak, bir tarafa zarar
vermek (L.0.) ; T.D., 21.
Suyu saman alt~ndan yürütmek, gizli, riyakârâne i~~görmek (L.0.); T.D., 28.
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~apa oturmak, ~st~rar ( L.0.) ; S., 87.
~a~kaloz, ~a~koloz, koskoca ~a~k~n ( L.0.) ;
Z.T., 6; T.A., 17; Ko.M., 20.
~eytan~n ard baca~~, çifteli muzir adam,
hiylekar (L.0.); Az., 83;
54.
~eytan~n ~errine lâ'net, Y.D., 32.
~om a~~z, Y.D., 22.
Tabanda diken ac~s~, ~st~rap, S., 78.
Taban~~ kald~rmak, ~itab ( L.0.) ; ~.A.
46; D.K., 15.
Taban~~yere basmamak, çok sevinmek
r.D., 42.
Yasan~n onbe~i, gam de~il, Az., 66.
Ta~a ba~~urmak, nedâmet ( L.0.) ; Ka.
M., 53.
Ta~~a~~z, sert konu~an ( L.0.) ; D., 20.
Ta~~atmak, seng-i melâmet ( L.0.) ; O., 75.
Tay geçmek, f~rsat kaç~rmak ( L.0.) ;
O., 56.
Telleyip Pullamak, mutlaka' tezyin, medhetmek, be'~endirmek için bir kal~ba ifra~~etmek (L.0.) ; Az., 66.
Ters ak~ll~, S., 99.
Tezgâhlamak, haz~rlamak, S., 125.
Tilkinin kuyru~u, hat~ra getirilmesi mûzir
~ey, Z. T., 13.
Tonuzun - k~ç~, D.K., 12.

Tonuzun kuyru~u, Z.T., 13.
Topu~a ç~kmak, bir~eyin son hadde varmas~, T., 25; Ad., 21.
Tutara~a u~ramak, hiddetlenmek, parlamak, Az., 37.
Tuza~a tutulmak, aldanmak, D., 33.
Ur abaltya, Y.D., 25.
Uyur y~la= kuyru~una basmak, hiddetlendirmek (L.0.) ; r.D., ~~6.
Uyuz e~ek destan~, Y.D., 5.

rakay~~komak, serbest, rahat b~rakmak,
S., 83.
Yamanmak, yap~~mak, yana~mak ( L.0.) ;
Y.D., 55.
Yan çizmek, sivi~mek, savu~mak (L.0.) ;
Az., 33.
rat~n k~ç~n yana~mak, mu`terizane ( L.0.) ;
Az., 25
Yedi~i nâneyi kokutmak, rD., 25.
relkenleri indirmek, söndürmek, teskin,
43.

Yel yeper gitmek, acele ( L.0.) ; O., 5.
Yemleme, S., 76.
re~illenmek, yumu~ak muamele, müla'abe
(L.0.) ; Y.D., 5.
r~k~lmak, git buradan, yürü denilmek
( L.0.) ; Az., 55.
roklad~~~~çakmakta~~~ ç~kmak, Y.D., 9.
rumurtlamak, münasebetsiz söylemek ( L.
O.) ; O., 12, 25.
Yuva yapmak, mekan ittihaz etmek
( L.0.) ; Az., 12.
Türe~i ya~~ba~lamak, pek gailesiz ve
içi rahat olmak, O., 81.
Türe~i yufka, rikkatli ( L.0.) ; Ka.M., 71.
Yürekli, can~~ pek ( L.0.) ; O., 31.
Yüz ak~, namus ( L.0.) ; Z.N., 51.
Yüz de~i~tirmek, yüz çevirmek, terk,
D., I 8.
Yüze ç~kmak, terk, ferâgat ( L.0.) ; O.,
34.

Yüz sallamak, O., 23.
Yüzünü güldürmek, Az., ~ o.
Zartabos, zartoloz, z~ rtabos, z~ rlay~c~~ ( L.
31; T.A., 17; D.C. ~ o.
O.) ;
y~rt~k-p~rt~k k~yafet, miskin, bela

Var kuvveti bazuya almak, gayret etmek,
Ad., 23.
rakay~~ele vermek, tutulmak, kaçamamak,
r.D., 37.

( L.0.) ; Az., 55.
Zinciri sürümek, Y.D., 62.
Zokay~~yutmak, kap~lmak ( L.0.) ; 8., 75.
Zora bindirir~nek, mü~kilat ç~karmak,
Z.

52.
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Tiyatrolar~nda yaln~z ça.g.da~lar~na de~il, kendinden sonrakile re
göre de çok sade bir dil kullanan Vefik Pa~a'n~ n, terkedilen veya yaz~~
dilinde bulunmay~p halk aras~nda ya~ayan kelimelere yer vermesine
ra~men ifadesi sun'i de~il, çok tablidir; esâsen hünerini de bu husus
te~kil eder. Yukar~daki lügatçelerde görüldü~ü gibi bol bol rastlad~~~m~z atasözleri ise, bu eserlere bir hikemilik, fikir kuvveti kazand~r~yor. Halk mecazlar~, Tul~2at`ta oldu~u gibi mizah unsurunu, mana
inceli~ini kuvvetlendirmektedir.
D. Telemak Tercemesi ve Ba~ka Eserleri
1879 - 1882 aras~ nda Moli6-e'den terceme ve adapte onalt~~
eser ne~reden Vefik Pa~a için Bursa Valili~i'nde geçen üç-dört y~l,
çok verimlidir; tiyatro edebiyat~m~z~~zenginle~tirmekle kalmam~~,
sahne hayat~m~z~~da canland~rm~~t~ r. Yine Bursa'da iken tiyatrodan
ba~ka bir de hikemi roman~, Fenelon'un Tilimaque'~ru dilimize çevirmi~~bulunuyor.
Fenelon'un, xv~~. as~r Fransa's~~ için yeni, cür'etkârane, fakat
ara - s~ ra hayallere dayanan, terbiyeye, ahlâka, felsefe ve siyasiyata
.it fikirlerini içine alan Adventure de Telimaque'l romandan çok terbiyevi bir eserdir; dünya çap~nda me~hur, her dile terceme edilen bu
eserin, Vefik Pa~a'n~ n hususi kütüphanesinde, 1662 - 1829 aras~nda
ne~redilen Frans~zca be~~tab`~~ve ~ 800'de Londra'da bas~lan ~ngilizce
tercemesi vard~r 46. 1862'de Yusuf Kamil Pa~a taraf~ndan dilimize
çevrilen ve Türk edebiyat~n~n ilk roman~~ say~lan Tadmaque'~n 47,
Ahmed Vefik Pa~a Merhumun Kütüphane Defteri, ist., 1893, nu. 2261-65, 3451.
Birinci bas~m, Tab‘hane-i âmire, Safer, ~~279/Temmuz-A~ustos, 1862;
ikinci bas~m, Tasvir-i efkâr Matbaas~, ~a‘ban, 1279/1863. ~kinci bas~m~~ münâsebetiyle ~inasi'nin, eserin gördü~ü ra~bete dâir bir yaz~s~~ Tasvir-i efkâr'da ne~redilmi~tir (Nu. 8, 2 Ramazan, 1279-21 ~ubat, 1863). Hamid, 19 ~ubat, 1875 tarihli
ve Nam~ k Kemal, 3 Mart, 1875 tarihli buna cevabi mektubunda bu tercemenin
ifade a~~rl~~~na i~aretle, istihza maksad~yle o tarz baz~~cümleler yazm~~lard~r (Mektup
metinleri için bk., F. A. Tansel, Husust Mektuplar~na Göre Nam~k Kemal ve Abdülhak
Hâmid, Ankara, 1949, s. 15 v. d.; Midhat Cemal Kuntay, Nam~k Kemal, ist. Milli
E~itim Bas~mevi, 1949, c. ~~ ., s. 630, kli~esi, 671 v. d.). Naci de, eserin ifadece
a~~rl~~~, cümlelerin sab~ rla tackibedilemeyecek derecede uzunlu~u aleyhindedir
( Mekteb-i Sultant Derslerinden, Mecmua-i muallim, nu. 19-20, 3 ve ~~o ~ubat, ~~3o3 - 22
~ubat, 1888).
Said Pa~a, "Edebiyat-1 cedide ki edebiyat-1 sahihad~ r, Kamil Pa~a onu ilti44
47
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Vefik Pa~a tarafindan tercemesi 188o'de ne~rolunmu~tur. Mukaddime'de, Avrupa'da hikâye nev`inin gördü~ü ra~bet, her sene be~alt~yüz yeni eserden ba~ka, binbe~yüz kadar~n~n da yeniden bas~ld~~~,
muhtelif nevi`deki roman ve hikâyelerin ahlak ve adetler, uzak ve
bilinmeyen yerler, yeni ke~ifler v.b. hakk~nda tafsilât~~içine ald~~~ndan
okuyanlar~n fikirce inki~afina yarad~~~~üzerinde duruyor; "tasarrufât
ve terakk~yat-~~mülkiyye ve tehzib-i ahlâka dair„ te'sirli nasihatlar~~
muhtevi Tadmaque'~n, "lezzeti anla~~lacak derecede kelime kelime,
gayet aç~ k ve müzeyyen sf~rette yap~lm~~~bir sahih tercemesini" haz~rlad~~~n~~kaydeden Vefik Pa~a, mütâleas~na ra~bet edenler bir yeni
zeminde kitabet ö~renip, Türkçe'nin vüs'atini anlarlar" diyor. Binbir
Gece, Humâyun-nâme, Gil Blas 48 , Candide, Paul et Virginie, ~ise, Corinne,
Mauprat, Robinson, Tom jones, Tritram Shandy, Gulliver, Roderich Random,
Guy Mannering, Le Dernier des Mohichans, Werther, Don Quixote, Decameron
gibi eserlerin ayniyle tercemelerinin yeni tarz eserler olup, Osmanl~ca'ya lezzet verdi~ini ileri sürer.
Telemak Tercemesi'nde ifade Mukaddime'de i~aret olundu~u gibi
san'athd~r; yabanc~~kelime ve terkiplerin bol bol yer almas~~bak~m~ndan Moliere tercemelerinden ayr~l~r; fakat cümleler mu~lak ve seci`li
de~ildir. Fikirler san'at kaygusu ile kuvvetini kaybetmemi~, aç~k
st~rette ifade olunmu~tur 49.
zâm etse idi, ebnâ-yi vatana pek k~ymetli hat~rat-~~ edebiye b~rakabilirdi; zira
kendisi bir hazine-i la-tufna-yi edeb idi. Öyle hât~rat terkeylese idi, Telemak tercemesinin isnâd etti~i« &Iki kalan bu kubbede bir ho~~sadâ imi~* tenbihini ifâ etmi~~olurdu; lakin müdâhaneyi hakikate tercih eylemi~, bu ise ifazat~na ~nâni<
olmu~tur" cümleleriyle, Kamil Pa~a'n~n ifadesinin a~~r ve san<ath olu~unu tenkid etmi~tir (Gazeteci Lisân~, Sabah Matbaas~, 1327, S. 64).
43 Garb edebiyat~na ait bu ve müteakip eserlerin muharrirleri s~ras~yle Le
Sage, Voltaire, Bernardin de Saint-Pierre, J. J. Rousseau, Nladame de Staa, George
Sand, Daniel Defoe, Fielding, Sterne, Swift, Smollet, Walter Scott, Cooper, Goethe,
Cervantes, Boccacio'dur.
49 Kemal Pa~azade Sa'id Bey, 19 Rebi< ~~~ ., 1297 (31 Mart, I88o) tarihli bir
mektubunda, Hüdâvendigâr gazetesinde gördü~ü tefrikaya dayanarak, Kamil Pa~a
tercemesinin bunun yan~nda, "tahkikat-nâme-i Flâtun mertebesinde" oldu~unu
yazar (I. E. M. Kemal Inal, Son Sadr-~~dzamlar, c. x., s. 702). Naci, comme un grand
chidi, K. Pa~a'n~n senden vdl kadd-i bâlâ, V. Pa~a'n~n ulu me~e a~ac~~ tarz~nda tercemesine i~aretle, ilkinde kadd-i bâlâ terkibinin lüzumsuzlu~unu, ikincinin gülünçlü~ünü kaydeder; bu münâ'sebetle, Ey Ini~e boylii sevgilim m~sra'~~ile ba~layan mizahi
bir ~iir de yazm~~t~r (Mehmed Muzaffer Mecmuas~, ~st., ~irket-i Mürettibiye Matbaas~,
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Vefik Pa~a'n~ n buraya kadar bahsetti~imiz eserlerinden ba~ka
Victor Hugo ve Shiller'in mühim eserlerini dilimize çevirdi~i, Gülistan'~n (1286 I 1869-70), Vasilaki Efendi'nin, Lucianus'un Les Parasites'inden terceme etti~i Dalkavuk - nâme'nin (1286), Belin ile beraber
'Ali - ~ir NevaTnin Mahbubü'l-kult2b'unun ne~rine yard~m etti~i
kaydedilmektedir 5°. Meclis-i vala a`zal~~~~s~ras~nda, ~eyhü'l- Islam
Sa`deddin Efendi'nin Hoca Tarihi diye me~hur Tâcü' t - tevârih'ini de
bast~rm~~t~r 51 (1863). Viyana'da 1873'de aç~lan milletler - aras~~sergide
1306, S. 64). "Dünyada bu iki terceme kadar biribirine z~d iki ~ey gösterilemez"
fikrinde olan S. Nazif, Ziya Pa~a'n~n da bir Telemak Tercemesi bulundu~u rivayetinden bahseder (Hamid, Mektuplar, Ist., Matbaa-i âmire, 1334, c. ~~ S. 153, not).
Mahfil mecmuas~nda (Teni Telemak Tercemesi, c. It., nu. 19-21, S. 123, 147, 163)
tercemenin sadeli~ine örnek verme maksad~~ile parçalar ne~redilmi~tir. "Yusuf
Kamil Pa~a'n~ n adeta ~ef~k-nil~ne tercemesini taklid ederek vücûde getirdi~i Telemak
Tercemesi, ki bir vakitler hatta mekteplerde parça parça ezberletilerek, sanki lisan
ö~retmek için o a~dal~~ifâdesiyle taze beyinlere yap~~t~r~l~ rd~ ; terceme usûlünün en
merdud nümûnelerinden birini te~ kil eder. Buna muUbil Ahmed Vefik Pa~a'n~n
yine o eserden yapt~~~~aynen tercemede bile, bu tefsir ve tavzih maksad~yle yap~lm~~~
ilâvelere tesadüf olunuyor" diyen Halid Ziya, V. Pa~a'n~ n eserinden bu hususta
misal vermi~tir (Sadata Dair, Hilmi Kitabevi, 1938, C. 1., s. 45). Vefik Pa~a'n~n
Telemak Tercemesi, ~~88o'de Hüdavendigâr gazetesinde tefrikadan sonra, kitap halinde
bas~lm~~t~ r (Tab<-1 sâni, Matbaa-i Hüdavendigâr, 1298; üçüncü tab~<, ~st., Civelekyan Matbaas~, 1302). Bu ne~irlerde mütercim ad~~yoktur.
Prof. Mehmed Kaplan, Tanzir-i Telemak adl~~makalesinde Üniversite Kütüphânesi yazmalar~~ aras~nda rastlad~~~~bu eserin müellifi bilinmedi~ini kaydediyor
(Türk Dili ve Edebiyat~~Dergisi, c. ili., nu. 102, 3 Kas~ m, 1949). Bu, I. M. K. Inal'~ n,
"Sar~yarl~~ Sad~ k Efendi'nin, Kâmil Pa~a'n~n Telemak Tercemesi'ne nazire yazd~~~
muhibleri taraf~ndan söylenmi~~ise de, bir yerde tesadüf edilmemi~tir" dedi~i eser
olabilir (Son Sadr-~~d zamlar, C. x., S. 703).
50 Bu hususta önce Grande Encyclopidie ve journal Asiatique'de bilgi verilmi~,
ilkinden vefat~~münâsebetiyle Servet-i fünun'da ne~ rolunan makalede faydalan~lm~~t~r
(Nu. 3, 28 Mart, 1307). Bursal~~ Tahir'in Osmanl~~Müellifleri'nden ba~layarak (Ist.,
Matbaa-i âmire, 1343, c. ~~~ ., s. 1 6o v. d.), F. Giese'nin 77ze Encyclopaedia of islcim'daki Ahmed Vefik Pasha maddesinden sonra, Inönü ve islâm Ansiklopedisi'nde, Ibrahim
Alâeddin'in Türk Me~hurlarfnda, Ayl~k Ansiklopedi'de (Nu. 24, Nisan, 1946) ve hakk~nda yaz~lan eserlerde bu mal~lmat tekrarlarnm~t~r.
51 Eserde, bu hususta bir kayid yoktur; cild
(Matbaa-i âmire, 1279),
Maarif Nâz~r~~Nevres Pa~a'n~n nezâretinde bas~ld~~~~yaz~l~d~r. 20 Mart, 1863 (27
Ramazan, 1279) tarihli arz tezkiresinde eseri, Vefik Pa~a'n~n tab< ve temsil ettirdi~i
bildiriliyor (Son Sadr-t dzamlar, c. x., s. 704). Sa•id Pa~a da bu eserin Vefik Pa~a'n~n
himmeti, Maarif Nâz~r~~iken matbaaya nezâret eden Edhem Pa~a'n~ n dikkati ile
i<tinal~~sûrette tab`~ndan bahseder (Gazeteci Lisant, tst., Sabah Matbaas~, 1327,5. 85).
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te~hir olunmak üzre Us~21-i mi<mârf-i Osmâni adl~~ve üç lisanda
bast~r~lan eserin Türkçe metnini Edhem Pa~a ile Vefik Pa~a yazm~~lard~r 52 . Bunlardan ba~ka Viktor Hugo'dan Hernani'yi, Le Sage'dan
Gil Blas Santillani'nin Sergiize~ti'ni terceme 53 ve Moliere'in L'Amour
Peintre, Le Bourgeois Gentilhomme adl~~eserlerini A~k-~~m~~savver ve P~rp~n
Kibar ad~~ile terceme etti~i de söylenmektedir ". Vefik Pa~a'n~n,
1864'de Anadolu Sa~~Kol Müfetti~li~i'nden azlinden sonra vaktini
bo~~geçirmeyip, Küre-i arz ile, Afrika, Asya, Avrupa, Simâli ve
Centibi Amerika k~t'alarm~n haritalar~m tanzim etti~ini, yer adlar~n~~
Türkçe olarak yazd~~~n~, bunlar~~bi'zzat görenlerin ifâdesinden
ö~reniyoruz 55.

52 Son Sadr-t &zamlar, c. x., s. 705. Usal-i mi<mârt-i
Nafi<a Naz~r'
~brahim Edhem Pa~a'nm riyasetinde tanzim edilen bu eserin Marie de Launay
taraf~ndan metni, Montani, Boghoz Chachain ve Maillard tarafmdan tersim olunarak ne~redildi~i kaydedilmektedir (ist., 1873).
53 Mustafa Nihad özön, Savruk'un son formas~~ olarak yanl~~l~kla Hernani
tercemesinin cildlenmesine dayanarak, bunun Vefik Pa~a'ya ait oldu~u hüknnüne
varm~~t~r (Zeki Pakal~n, Ahmed Vefik Pa~a, 1942, s. 245; Ernani, Kalem mec., 17 Birir~cikanun, 1941). M. Nihad Cozön, Zordkt Tabib'e yazd~~~~mukadimede de, Vefik
Pa~a'~un tabc edilen eserleri arasmda bundan ba~ka Gil Blas Santillani'nin Sergaz,e~ti'ni
(ist., 13o31:886), Arslan Avc~lar~-yahut-Hak Terini Bulur adl~~bir komediyi (1886) de
kaydetmektedir (~st., Kanaat Kitabevi, 1940, s. 23, 24). Gil Blas'in Vefik Pa~a'ya
*ait oldu~u, vefat~~münâsebetiyle Servet-i fiinun'da ç~kan makalede de zikredilmi~tir
(Nu. 3, 28 Mart, 1307).
54 Dudu Ku~lar: ve Savruk'ta bu eserlerin ne~redilece~i ilan olundu~u bildiriliyor (Savruk, ist., Kanaat Kitabevi, 1933, M. Nihad özön, Onsöz, s. 6).
Mec~nua-i Madrif, 12 Cemada 11., 1285, nu. 150; Zeki Mal~n, Ayn. esr.,

S. 221.

