AHMED VEFIK PA~A'NIN
~AHSIYETININ TE~EKKULU, HUSUS~~HAYATI
ve

MUHTELIF KARAKTERLERI *
F. ABDULLAH TANSEL
Vefik Pa~a'n~n çocuk denilecek ya~lardaki husüsi hayat~m, ~ahsiyetinin nas~l te~ekkül etti~ini ayd~nlatan bilgiyi, çok samimi arkada~~~
Sir Austen Henry Layard'~n eserinde buluruz. 181 7'de Paris'te do~an
ve ondan alt~~ya~~büyük olan bu ~ngiliz, o s~rada Morning Chronicle'~n
muhâbiri olarak Istanbul'da bulunuyordu. Sir A. Henry Layard,
kendi hâl-tercemesini içine alan Autobiography and Letters adl~~eserinde
Vefik Pa~a hakk~nda —ona dâir ne~riyatta bugüne kadar hiç kimsenin faydalanmad~~~— zengin malzemeyi önümüze sermekte, yeti~ti~i çevreyi, aile ve arkada~~muhitini, o gençlik ça~lar~nda kimlerin
hangi eserlerini okudu~unu, ne gibi mes'elelerle alakaland~~~n~, muhtelif karakterlerini v. b. birçok husûsiyetlerini canland~rmaktad~r.
Sir A. Henry Layard, Vefik Pa~a ile — onun Terceme - odas~'nda
çal~~t~~~~s~rada — ~~839'da tan~~m~~t~r. Autobiography'sinde verdi~i bilgiye göre, Vefik Efendi, babas~yle birlikte, su kemerlerine yak~n eski tarz,
ah~ab, büyük bir evde oturuyorlard~. Morning Post'un muhâbiri, edebiyata merakl~, serbest dü~ünceli bir kimse olan Mr. Longworth da,
Layard'~n yak~n dostu idi ve Istanbul'da ahbap olmu~lard~ ; bir ba~ka
arkada~~, Istanbul'a muhabirlik vazifesiyle gelen, çok iyi bir'aileye
mensup Colonel White'd~~ ; o esnada Istanbul hakk~nda haz~rlad~~~~
eseri (bunu sonradan ne~retmi~tir) için, • Türk-Müslüman hayat~na
dair hususlarda Vefik Efendi'den istifade ediyordu. Sonradan
vezirli~e kadar yükselen Vefik Efendi bu s~rada onalt~-onyedi ya~~nda bir gençti. Babas~yle Paris'te bulundu~undan, Frans~zca'y~~ bir
Frans~z gibi konu~uyor ve yaz~yordu. Babas~n~, ~ngiliz ve Frans~z
* Bu makalenin, L Ah~ned Vefik Pa~a'n~n Hayat~, IL A) Ilmi Eserleri, B)
Adapte, Terceme ~lk Eserleri ve Lehçe-i Osn~iint, C) Bursa Tiyatrosu, Tiyatro Eserleri
ve Hus(zsiyetleri, D) Telemak Tercemesi ve Ba~ka Eserleri bölümleri, Belleten'in bundan
önceki say~lar~ndad~r (C. xxy~n., say~~ 109, Ocak, 1964; say~~ ~~~ o, Nisan, 1964).
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klâsiklerini içine alan bir kütüphâne te~kili için ikna` etmi~ti. Vefik
Efendi, ayni zamanda Acemce ve Yunanca'y~, ~ark edebiyat~n~~da
iyi biliyordu. Vefik Efendi ile Longworth'un, haftada iki gece biribirlerinin evinde yemek yemeleri adet haline gelmi~ti. O günlerde
ecnebilere, güne~~batt~ktan sonra Galata'dan öteye, Müslümanlar
taraf~na geçmek yasak edilmi~ti; fakat bu Ingiliz'e, Rühü'd-Din
Efendi'nin kona~~na gitmek için izin veriliyordu. Bu iki arkada~~
beraber geçirdikleri geceleri okuma~a, çal~~ma~a hasretmi~lerdi; bu
toplant~lara Sir A. Henry Layard da, Vefik Efendi tarafindan da`vet edildi~inden, Istanbul'da kald~~~~müddetçe, f~rsat buldukça,
muntazaman haftada iki def`a su kemerleri civar~ndaki kona~a, yaz
aylar~nda da Bo~aziçi'ndeki yal~ya gitmi~ti. Beraberce, Ingiliz klasiklerini, bu arada Gibbon, Roberston, Hume'u okuyor, siyasi ~ktisada
çal~~~yor, Adam Smith'in, Ricardo'nun kitaplar~n~~mütâlea ediyorlard~. Longworth, kuvvetli bir protectioniseti; bir memleketin tüccar
ve esnaf~n~~ ba~ka memleketler halk~n~n rekabetinden himaye için
gümrük resmi v. b. nizamlar~n konulmas~n~~lüzumlu bulan bir görü~e
sahipti; A. Henry Layard ise, serbest ticaret taraf~n~~ tutuyordu.
Birçok saatlerini bu mes'elelerle alakah münâka~alarla geçiriyor,
Ahmed Vefik de bunlara kuvvetle i~tirak ediyor, kuru mübahaseleri ~akalarla, misallerle canland~r~yordu. Baz~~Ahmed Vefik, baz~~
kendileri Shakespeare'in tiyatro eserlerini okuyorlard~ ; Vefik
Efendi bunlar~~ anl~yor, k~ymetlendirebiliyor, Charles Dickens'~n
romanlar~n~~okurken komik sahnelerde kahkahalarla gülüyor, bilhassa bu muharririn Pickwick ve ba~ka eserlerinden çok zevk al~yordu. Bu komik sahneleri, ekseriya, sonradan nakletmek de âdeti
idi; görülmemi~~derecede kuvvetli bir haf~zas~~vard~~ve okudu~u ~eyleri nadiren unuturdu. Daha o s~rada, onalt~-onyedi ya~~nda iken her
mevzu`da sa~lam bilgisi vard~ ; ~ark'a ve Garb'a ait bu bilgisini sonralar~~bir hayli geni~letmi~tir. Onun hayrete ~ayan isti`clad~, dürüst
tabiati, arkada~lar~n~~ daha o zaman, hükümette yüksek bir yer kazanaca~~na inand~rm~~t~. Çok ~en, ne~'esiyle bulundu~u çevreyi de e~lendirici bir karaktere sahip olan Ahmed Vefik, Türkler'in ecnebilere, bilhassa Avrupal~lar'a kendilerine ait ~eylerden bahsetmemeleri
husüsiyetine ayk~r~~olarak, her zaman bir~eyler ö~retme~e hiç çekinmeksizin haz~rd~. A. Henry Layard bu münasebetle, "Ben ondan Türk
hayat ve adetlerine dâir pek çok ~ey ö~rendim. Babas~~da bildiklerini
söylemekten sak~nmazd~ ; Frans~zça'y~~herkese benzemez tarzda konu-
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~ut, lâkin maksad~m kafi derecede iyi anlat~rd~ ; nazik, zarif tav~rlar~,
vakur görünü~ü, kar gibi beyaz sakal~, — o zamanlarda henüz bugünki
gibi sivillerin giydi~i avrupâi tarzda giyinilmedi~inden — sar~~~~ve
elbisesiyle mükemmel bir Türk centilmeni idi" diyor. Rühü'd-DIn
Efendi'nin kona~~~da, o devirdeki emsâli gibi, harem ve selâmh~a
ayr~lm~~t~, avrupâi tarzda dö~enmemi~ti; masa, iskemle v.b. e~ya Türk
evlerinde henüz kullarulm~ yordu. Vefik Efendi'nin babas~mn kona~~nda da yerler has~rla kaph idi; bunlar~n üzerine renk ve desenleri
güzel Kürd ve Acem hal~lar~~serilmi~ti. Etrafta, üzerleri Bursa ve ~am
ipekli kuma~lanyle örtülü dIvanlar bulunuyordu; dayanmak için,
yine Bursa ve ~am ipeklisinden büyük yasd~klar vard~. Misâfirli~e gidilince, onlar~n evlerinde de pabuçlar gkar~llyordu. Rühü'd-DIn Efendi'nin, evi eski tarzda dö~enmekle, kendisinin giyini~i eski tarzda olmakla beraber, o devir an<anelerine uymayan taraflar~~da vard~. Onlar baba o~ul, kendi mevk~<lerinde bulunanlardan farkl~~olarak, hizmet i~lerinde köle, harem-a~as~, câriye kullanma~~~diz görmemi~lerdi. Evlerinde harem ve selân~l~k bulunmakla, kadmlarnu akrabâlar~~
d~~~nda kimseye göstermemekle beraber, Re~id, <Ali, Fuad ve Kabüli
Pa~a gibi münevverlerin, Rühü'd-DIn ve Vefik Efendi'nin de bir tek
zevceleri vard~. Yeme~e da`vetli olduklar~, geceyi beraber geçirecekleri günlerde Longworth ve A. Henry Layard, Rühü'd-DIn Efendi'nin evine erken, ikindi vakti gidiyorlar, güne~~bat~ncaya kadar Vefik
Efendi ile eserler okuyor, çal~~~yorlar& Yorulunca, Ahmed Vefik
namaz için hareme gider, bir saat kadar sonra — birçok Türkler gibi
evleri herkese aç~k, misafir-sever olduklar~ndan— yemek için toplan~rlar& Onlar~n da yer sofras~nda, çatal ve b~çak kullanmayarak eski
usülde elleri ile yemek yediklerini, bu yemek merâsimini, yenilen yemekleri uzun uzun tasvir eden, resmi Türk ziyâfetlerinde yemek
nev<inin k~rkikiden az olmad~~~ m, Rühü'd-DIn Efendi'nin sofras~nda
bunun nâdiren otuzu geçti~ini kaydeden Layard, birçok Türk evlerinden farkl~~olarak, onlar~n evlerinde yemekten önce i~tihây~~açmak
için meze, rak~~da ikram edilmedi~ini kaydediyor. Rühü'd-DIn Efendi'nin sofras~ndaki misâfirler Bâb-~~âli'den, umümiyetle Hâriciye Vekâleti'ne mensup bâz~~me'murlar, pek s~k olarak d~~ar~dan gelen nüfuzlu, sözü geçer ve bunlar~n birk~sm~~hükümetle alâkal~~ i~ler için
Istanbul'a gelen ~ahsiyetlerdi; mesela bir Kafkas reisi, Asya'dan bir
Türkmen Beyi hac için Mekke'ye giderken u~rard~. Ahmed Vefik
bunlar~~arar ve da`vet eder, böylece uzak Müslüman memleketlerinin
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siyasi mes'eleleri hakk~nda s~k s~k bilgi edinirdi. Sir A. Henry Layard
da, ekseriya, Vefik Efendi'nin evinde rastlad~~~~Biritanya'nm Osmanl~~
Imparatorlu~u elçisi Sir Stratford Canning'den siyasi ve ba~ka sahalarda haber alma firsat~ m buluyordu; bunlar, onun sonralar~~ Morning Chronicle v. b. gazetelerdeki yaz~lar~~ için malzeme te~kil etmi~ti.
Rühü'd-DIn Efendi'nin da<vet etti~i, veya onun misâfir-severli~i dolay~s~yle kendili~inden gelen misafirler yemekten sonra bir saat kadar
oturup sigara ve kahvelerini içtikten sonra gidiyorlar, bundan sonra
Ahmed Vefik, A. Henry Layard ve Longworth çal~~ma ve münâka~alar~na tekrar devam ediyorlard~ . Ahmed Vefik saat bir, veya ikiden
önce yatma~a nadiren gider, haremde yatar, sabahleyin de di~er
Türkler gibi erken kalkard~ . Misafirleri Layard ve Longworth, selaml~ktaki pek temiz yataklar~nda rahat rahat uyur, ev halk~~sabah namaz~~
için güne~~do~arken kalk~nca onlar da kalkar, kendilerine y~kanmak
için le~en ve ibrikler getirilir, sigara ve kahvelerini içtikten sonra evden
ayr~l~rlard~~1.
Layard, Autobiography'sinde Istanbul'da 1845 y~l~na kadarki hayat~n~~anlat~rken, bu hayat~yle s~k~~münâsebeti bulunan Vefik Efendi'nin muhtelif karakter husiisiyetlerinden ve fikirlerinden, resmi hayat~ ndan da yer yer bahsetmektedir: Birçok Türk arkada~lar~~aras~nda
— cünbü~~ve e~lence için de — k~ymetli arkada~~~Ahmed Vefik'tir ki,
her zaman yaramazl~~a haz~r olan o, Müslüman arkada~lar~~aras~nda
nas~l uslu, a~~rba~h, vakur olmak laz~m geldi~ini çok iyi biliyor, avrupal~~arkada~lanyle toplant~larda bu tav~rlar~n~~ b~rak~yordu; içlerinde en yüksek onun sirâyet edici gülü~ üydü ve delice el ~akalar~ndan
e~~enmesi önlenemezdi. Layard, bir bayram gecesi nas~ l topland~ klar~n~, ona yapt~klar~~bir mu<zibli~i de naklediyor: Ahmed Vefik, ertesi
günü Sultan'a bayram tebrikine gidece~i için resmi elbisesini de giymi~, o gece Orta-köy'de arkada~lanyle kalm~~t~ . Hepsi, üzerlerine paltolar~n~~örterek uyumu~lard~ . Içlerinden biri, Vefik Efendi'nin paltosundan, rütbesini (H waceganl~k) gösteren ni~an~m ç~kar~p saklam~~t~.
Vefik Efendi sabahleyin paltosunu giymi~, Orta-köy'den henüz pek
uzakla~madan ni~annun yok oldu~unun fark~na varm~~t~r. Heryeri
aram~~lar, fakat bu mu`zibli~i yapan nereye saldad~'~'~m da unuttu~undan bulamam~~lard~ . Vefik Efendi, merasirn saati yakla~t~~~ ndan,
Sir Austen Henry Layard, Autobiography and L,etters, London, John Murray,
Albemarle Street, W., 1903, C. U., S. 47-55.
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ödünç bir ni~an bularak tebrike gidebilmi~ti. Layard, "Birçok günlerden sonra, hizmetçiler oday~~temizlerlerken, bir divan~ n minderi alt~nda bulmu~lard~" diyor 2.
Layard, ~ngiltere elçisi Sir Stratford Canning'in müstebid siyasetini anlat~rken; ona kar~~~durma& yaln~z bir ki~inin, Ahmed Vefik'in ka~lar~n~~çatma~a cesaret etti~ini kaydeder; bu yüzden, elçilik çevresinde bir k~rg~nl~k da uyand~rm~~t~ : Vefik Pa~a bir i~~sebebiyle Sefaret-l~âne'ye yeme~e da<vet edilmi~, Sir Stratford Canning ile aras~nda,
~ ngiliz teb<as~ndan Yunanl~, veya Mahiz baz~~kimselerin Türk polisi
taraf~ndan habsedilmesi dolay~s~yle ~iddetli bir münaka~a olmu~tu.
Bunlar ~übhesiz suç-üstü yakalanm~~~ve hak etti~i cezay~~bulmu~lard~ ;
Vefik Efendi Türk hükümetinin hareketini yerinde buluyordu. Sir
Stratford Canning, oradakilerin dikkatini çekecek yolda yumru'~unu
masaya vurarak, bir ~ngiliz tel3<as~mn resmen sorguya çekilmeden
habsedilmeleri ile kapitülasyonlar~n ihlal edildi~ini söyleyip, "Ben
bu mahbuslar~~serbest b~rakmak için bir kavas ile Galata'ya gitse
idim, sizin hükümet otoriteniz ne yapma~a cesaret ederdi?" deyince,
Vefik Efendi sükünetle, "Herhalde sizi ve kavas~n~z~~da onlarla beraber habsederlerdi; onlar vazifelerini yapacaklard~ !" cevab~n~~vermi~ti. Layard, Canning'in hiddetini tasvirin güç oldu~unu, böyle
bir cevap kar~~s~nda susma~a mecbur kald~~~n~, bu dikkate de~er
Vefik Efendi'nin zeka ve kudretini takdir de etti~ini yaz~yor 3. Bu
hâdise, bize, Vefik Efendi'nin, kendisi için çok elveri~li olan Londra
Sefâret Ktib1i~i vazifesinde (1840-42), neden k~sa bir süre çal~~t~~~n~~ da ayd~nlatmaktad~r.
Morning Chronicle'm kendisine verdi~i muhabirlik te'lif ücreti az
oldu~undan, Beyo~lu'na göre hayat ~artlar~~daha ucuz bir yerde ya~ama~~~dü~ünen Layard'~n, Longworth ile beraber Kandilli'de bir yer
kiralama~a karar vermelerinde Vefik Efendi ile dostluklar~n~n da te'siri
vard~r; çünkü Fuad Efendi (Pa~a) Kandilli'de bir yalida, Vefik Efendi
de Bo~aziçi'nin ayni sâhilinde yine bir yal~da oturuyorlard~. Bu iki
~ngiliz muhâbiri böylece onlarla s~k-s~k görü~mek, siyasi ve ba~ka
haberleri elde etmek f~rsat~n~~buluyorlard~~4.
Siyasi Tanzimat'a, avrupa'''. yeniliklerle alakal~~fikirlere de Autobiography'sinde yer veren A. Henry Layard, Ahmed Vefik Efendi'nin
Ayn. esr., C. IL , s. 74-5.
Ayn. esr., c. n., s. 85-6.
4 Ayn. esr., c. ii., s. 104.
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de bu husustaki dü~üncelerini kaydetmi~tir: Avrupal yenilikleri memleketimize tatbik için cehalet, taassub, hodbInlik, Riza Pa~a v. b. baz~~
kimselerin yaln~z askerlik sahas~nda kuvvetlenme taraf~n~~tutmalar~~
gibi güçlüklerle kar~~la~an Re~id Pa~a'n~n muar~zlar~~aras~nda Ahmed
Vefik de bulunuyordu. O, Re~id Pa~a'n~n ta<k~betti~i siyasetle, bozulmu~~devlet müesseselerinin yenile~tirilip ternizlenebilece~i husûsunda
endi~eli idi; bunun verimli olmas~~için, bir haz~rl~k devresi, Avrupa
medeniyetini eski Türk politika sistemi an<anelerine a~~lamak laz~md~ ;
ayni zamanda, e~er tekemmül ettirilirse, medeniyet, idare sistemi ve
terakki unsurlar~m içine alan Islâmiyet'ten de faydalanmak laz~md~ ;
Re~id Pa~a'y~, ba~ka muar~zlar~~ gibi bu yenilik hareketinde sür<atli
bulan Vefik Efendi de, aksi halde ba~ar~~elde edilemeyece~i, zaten
zay~flanu~~olan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun çâresiz olarak, mutlak,
halen malik oldu~u ~eyleri, istiklalini de kaybetrne tehlikesi ile kar~~~
kar~~ya kalaca~~~fikrinde idi 5 .
Vefik Pa~a'y~, memleketimizde rastlad~~~~ ~ahsiyetler aras~nda
"fevkande münevver" olarak vas~fland~ran Layard'~n 6 yukar~da
nakletti~imiz ifâdelerinden anla~~ld~~~~gibi, onun daha onalt~-onyedi
ya~~nda iken kendisinden birkaç ya~~büyük Ingiliz gazetecileri ile dostlu~u, biribirlerinden kar~~l~kl~~faydalamnalar~, ~ahsiyetinin te~ekkülünde te'sirli oldu~u kadar, Bat~~ dünyas~ndaki ~öhretine de yol açm~~t~r. Esasen, yeti~ti~i çevre, gördü~ü tahsil ve terbiye, yabanc~~dilleri
çok iyi bilmesi sebebiyle Ahmed Vefik Pa~a'n~n ecnebilerle münasebeti
sonralar~~ da devam etmi~tir; nitekim, Lamartine Türkiye'ye hicret
etme~e karar vererek, Sultan Abdü'l-Mecid ile Re~id Pa~a'ya birer
mektup yaz~p, Izmir'de kendisine bir çiftlik verilmesini recâ etti~i
zaman da Vefik Pa~a'dan faydalan~lm~~t~r. Mes'elenin halli için, Re~id
Pa~a'n~n tasvibi ile, o s~rada Terceme-odas~~hulafas~ndan bulunan
Vefik Pa~a, Lamartine'in vekili Charles Roland'Ia Ayd~n civar~ndaki
çiftli~i görmek için gönderilnli~tir 7. ~stanbul Latinli~i adl~~eserin müellifi
Ayn. esr., c. ii., s. 89-90.
Ayn. es~., c. ii., S. 92-93. Layard, Fuad Efendi (Pa~a)'nin Kandilli'de ki
yal~s~ndan, kütüphanesinden bahsederken, onun — Vefik Pa~a hariç —, tan~d~~~~
Türkler'in en bilgili ve münevveri oldu~unu kaydeder; ikisini kar~~la~t~r~rken,
"Damarlar~nda Greek kan~~ bulunan Ahmed Vef ik'ten farkl~~ olarak halis Türk
soyundan idi" diyor.
7 Ahmed Refik, Lamartine, Türkiye'ye Multâceret Karar~, Izmir'deki Çiftli~i ( 18491853), ~stanbul, Orhaniye Matbaas~, 1925, s. 3, 23, v. d. Ahmed Refik bu müna6
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Bellen de, tarihi baz~~hususlarda bilgi edinmek için Vefik Pa~a'dan
istifade etmi~tir; Bellen, ad~~geçen eserinde, Vefik Pa~a'n~n ifadesine
dayanarak, Fatih'in, Galata-kulesi'nin y~kt~nlmas~~için irade buyurdu~unu, yaln~z üst k~sm~ndan on a~-~~n kadar yeri y~kt~r~lmakla iktifâ
olundu~unu (S. 159) yazar 8. Vefik Pa~a'y~~kom~usu oldu~u için çok
yak~ndan tan~ yan Sir Edwin Pears, onun Fransa'da elçi iken Napoleon
III.'un sevgisini kazand~~~ m kaydeder; Sir Edwin Pears'e göre Vefik
Pa~a, kendisini tahsil ve zekâca Vekiller'den çok üstün telakki ederdi
ve öyle idi; fakat bir hatib olarak müstebit idi ve keyfi hareket ediyordu. 1876 y~llar~na ait bu hât~ralar~nda, onun, riyaset iskemlesinden
s~k-s~k meb<uslan susturdu~undan, onlara konu~tuklar~~ ~eyler hakk~nda hiçbir ~ey bilmediklerini anlatu~~ndan bahsetmektedir 9. George
Washburn da, Vefik Pa~a'n~n yak~n dostu idi; hât~ralannda Vefik
Pa~a'n~n ~ahsiyeti hakk~nda ~u dikkate de~er bilgiye rastlanz: Vefik
Pa~a, tan~d~~~m Türkler'in en alâka çekeni idi; onalt~~dil bilen büyük
bir lisaniyatç~ , Avrupa'nm klasik müelliflerini tan~r, hükümette büyük
mevk~`ler i~gal etmi~, yenilildere tarafdâr ve namuslu idi ki, bunlar bir
Türk me'muru için nadir ~eylerdir; fakat hükümet hakk~ndaki dü~üncelerinde ~arkh idi; bir hükümdar için ideali, Harünü'r-Re~Id idi.
Robert College'e çok yak~n ya~ad~~~ ndan birçok geceleri birlikte geçirdiklerini kaydeden müellif, "Bir def`a, hiç unutmam, onu Alman
bir hizmetçi ile incil'in vahyi hakk~nda münaka~ a ederken buldum.
Bu laSzan H~ristiyan onu inkar ediyor ve o Islam, t~blu bir protestan
ilahiyat semineri profesörü gibi, inand~rma~a çal~~~yordu" diyor.
sebetle, Re~id Pa~a'mn Vefik Efendi'nin gönderilmesi ve harc-~~râh mes'elesi hakk~nda 6 ve 18 Zi'lk~ <de, 1265 (23 Eylül ve 5 Ekim, 184.9) tarihli iki arz tezkiresir~i de
ne~retmi~tir. Vefik Pa~a'n~n Charles Roland'la bu seyahati iki ay sürmü~, çiftlikler
uygun bulunmu~, sahibi Manolaki, Re~id Pa~a'y~~Bab-~~ali'de görerek, kendisine çiftliklerin iltizam bedeline dair bir defter de takdim etmi~tir. Çiftlik, Larnartine'e tapusuyle verilmemi~, ancak belli bir süre için kiralanm~~t~r Lamartine, bu çiftli~i
i~letemeyece~ini anlay~nca sermayedarlar ararm~, fakat bu husus kendisine yap~lan
mukaveleye ayk~r~~oldu~undan, çiftlik elinden al~narak, "fazl-ü dehasma hürmeten"
kendisine senelik 8o,000 kuru~~tahsis edilmi~tir.
8 Celal Es 'ad, Eski Galata ve Bintilart, Ist., Ahmed Ihsan ve ~ürekas~~Matbaac~l~k
Osmanl~~~irketi, 1329, s. 38, 87.
Fo~» l'eass in Constantinople, New York, D. Appleton Company, ~~gog, S. 58.
Müellif, Ahmed Vefik Pa~a'n~n Edirne ve Filibe'ye; Bulgaristan ve Ermeni mes'eleleri, katl-i <an~lar hakk~nda ecnebilere haber verenleri cezaland~rmak için gönderildi~inden, ta<kibetti~i ~iddet politikas~ndan da bahseder (S. 60).
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Vefik Pa~a bu münâsebetle George Washburn'a, Paris'te elçi iken
Emest Renan'a biti~ik oturdu~undan, dini mes'eleleri hergün, daima
münaka~a ettiklerinden bahsetini~tir. Yine George Washbum'un,
"Sadr-~~âczand~k yerine ba~vekillik te'sis ve Vefik Pa~a buraya tacyin
edilmi~ti; üç ay sonra i~ ten el çektirildi. Bana bu hususta birçok ~eyler
anlatt~ : Sultan ile i~~görmek imkâns~zd~~; o s~rada onunla iki-üç gün
beraber bulunmakla akl~n~~kaybedecek gibi oldu~unu söyledi; ~ahsi
te~ebbüslerde hiç kimseyi, bilhassa Sultan'~~ikna` i~nkâns~zd~~; fakat
Vefik Pa~a, hayati ehenuniyeti olan bir~eyi Sir H. Layard ile i~birli~i
sayesinde ba~arm~~ t~ : Ruslar Istanbul'a yakla~t~~~~zaman, Sultan, Bursa'ya çekilme~e karar vermi~ti. E~er böyle yapsa idi, ihtimal bir daha
geri dönemiyecekti. Vefik Pa~ a ve Layard, onu bu fikrinden vaz geçirme~e çal~~t~lar. Layard, hikaye edildi~ine göre — ki bunun biraz
mecaz yoluyla nakledildi~ini san~yorum — Sultan'~n önünde diz
çökerek yalvarm~~ t~" ifâdesi de, Ingiltere elçisi Sir H. Layard ile eski
yak~n dosdu~unun devam~n~~ve ~ahsi te~ebbüslerindeki ba~ar~s~n~~
aydu~latmaktad~r ".
Vefik Pa~a'y~~hayranl~k derecesinde takdir edenlerden biri de
Gregoir (?s144 sl!)'d~r; ~ark'a .it çinicilik, hattathk, edebiyat v. b.
bütün güzel sancatlarm hayran~~olan bu zât, tahminen ~ 868'denberi
Bursa'da yerle~mi~, çinilerle süsledi~i kö~künü âdetâ bir müze hâline
getirmi~~bulunuyordu. Kö~kündeki odalara Sacdi (~irazh) - odas~,
Gül ve Bülbül-odas~~gibi, muhteviyatlar~na uygun adlar vermi~ti ki,
bunlardan biri de Ahmed Vefik Pa~a-odas~'d~r. Ahmed Ha~im bu
sonuncu oday~~pek tasvir etmiyorsa da, Gregoir'dan naklen Vefik Pa~a
hakk~nda ~u bilgiyi veriyor: "Vefik Pa~a dostumdu. Bursa'y~~hât~rât~yle
doldurmu~tur. Onun için, Türk Sancat~~ve Bursa'y~~sevenler için bu
vezirin hat~ras~~azizdir. Güne~e kavu~turdu~u Ye~il Cami`, onun bu
~ehre bir hediyesidir. Ta`mirden evvel Ye~il Cami` bir harâbe, bir
mezbele idi. Içerisi toprakla, molozla dolu ve kubbesi birçok yerle10
Fiffi rears in Constantinople and Recollections of Robert College, Boston ve New
York, Houghton Mif film Company, 1911, s. 55 v. d. Austen Henry Layard, Türkiye'ye önce 1839'da gelmi~, o s~rada Mehmed Ali'nin elinde bulunan Mersin'e git~ni~tir. 1842-45 y~llar~~aras~nda Ingiltere'nin Türkiye elçisi Sir Stratford Canning'e,
resmi s~fat~~olmaks~z~n ve ayl~k almayarak mü~avirlik etmi~, 1849, 1853'de iki kerre
daha k~sa süren resmi ziyaretler için gelmi~, I873'de Ingiltere'nin Türkiye elçisi
olmu~tur. Emekliye ayr~lmas~~ ~ 88o'dedir (Harold Bowen, Türkiye Hakk~nda ~ngiliz
Tedkikleri, Long~nans Green and Co. LTD., London, New York, s. 43).
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rinden çatlam~~, y~k~ lmak üzre idi. Ta<miri bir mü~ kil mes'ele idi.
Vefik Pa~a, bu i~~için Fransa'dan me~ hur mimar Parvillee'yi Bursa'ya
celbetti. Parvillee, carni<in içini temizletmekle i~e ba~lad~. Camicin ye~il çini hazInesi, i~ te bu ameliyeden sonra hayran gözlerimize inki~af
etmi~ tir. Sonra, kubbesi demir çenberlerle tutturulup çadaldara çimento dökülerek kubbe tahkim edildi. Pek eski bir âbide olan Ye~il
Câmi<in bu yenilik hali, i~ te bu ta<rnirden ileri gebyor. Parvillee, Ye~il
Câmi<in ta<miri münâsebetiyle tedkik etti~i Türk mi`marisi hakk~nda
k~ymetli bir eser yazm~~t~ r. Bu eserin nüshalar~~pek nadirdir. Bana
hediye etti~i nüshay~~kö~ kte, eski bir Türk cildi içinde muhâfaza ediyorum. Zannederim ki Istanbul'da Müze-hâne kütüphânesinde bu
kitab~n bir nüshas~~daha varil. Bu odan~n tavan~n~~ eski bir Türk
kona~~n~n harâbesinden sat~n ald~m ve da~~tmadan, oldu~u gibi yerinden söküp buraya ta~~ mak, buradaki yerine yerle~ tirmek için bilseniz ne zahmetlere katland~ m, ne fedakarl~klara raz~~oldum, baka= ... Aradan geçen bunca as~rlara ra~men hala renkleri, altunlar~~
ve oymalar~~bozulmayan bu tavan, tek ba~~ na bir medeniyet isbât~~
de~il midir" ?".
Görülüyor ki Vefik Pa~a, Bursa'daki sa/Icat eserlerini ihyâ etmekle de ecnebi dostlar~n~ n takdirini kazanm~~t~r; Richard Davey'in, Ye~il Carrii bu Osmanl~~sancat~n~ n fevkande eserini i'mar süretiyle ihyâ etti~i için medeni dünyan~n da Ahmed Vefik Pa~a'ya te~ekküre borçlu oldu~unu söylemesi de bu fikri kuvvetlendirir".
Vefik Pa~a'n~ n muhtelif karakterlerinden bahsedilirken var~lan
mü~terek hüküm, kimseye benzemeyen, nev`i ~ahs~na münhasir bir
~ahsiyet oldu~udur. Türkçe ve yabanc~~dilde yaz~lm~~~eserlerde husûsiyetlerini canland~ ran oldukça zengin malûmata rastlar~z. Ona isnad
edilen f~kralar kararlar~ndaki çabukluk ve kesinli~i, resmen ta`yin
olunan baz~~me'murlar~~maiyyetine kabül etmeyerek iade etti~ini,
11 Uon Parville (183o-?)'nin bu eseri 1874'de ne~ redildi~ine göre (Architecture et Ddcoration Turques au xv Siecle, avec une A. Morel preface de E. Violet
-Le-Duc, Paris, 1874), Ye~il Câmi<in bahsi geçen ta<miri Vefik Pa~a'n~n Bursa valili~inden önceye, Bursa'da i'mar i~leri ile çok me~gul oldu~u Anadolu Sa~-kol müfetti~li~i (1863-64) zaman~na rastlar.
12 Ahmed Ha~im, Gurabâhâne-i Laklakön, ~st., ~lhâmi Fevzi Matbaas~, 1928,
S. 54V. d.
18 Richard Davey, The Sultan and His Subjects, London, Chatto and Windus,
1907, s. 411.
Benden C. XXIX, 9
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kanüna ayk~r~~olmakla beraber vicdânen adilâne hükümler verdi~ini,
birçok mes'ele ve davalar~~bu görü~le hakhrun lehine halletti~ini,
titizli~ini, yard~m severli~ini, kindarl~~~m ve nüktedanl~~~ m ifade eder.
Ali Fuad Bey, "~ekli mehil), k~yafeti acib, ahlâk-u etvar~~garib, tab`~~
bü~edid idi. Esmer renkli, iri yüzlü, iri gözlü, vücûdü ~i~man, kar~~
yük, kameti mütevass~ t idi. Uzun mi püsküllü büyük bir Tunus fesi,
harmâni ~eklinde geni~~bir sako, bol bir pantalon iksâ eder, murabba<ü'~-~ekil tek gözlük kullamrd~" diyor. Yaln~z Garb de~il, ~ark adet
ve an<anelerini de çok iyi bilen Vefik Pa~a, tan~nm~~~yabanc~~dostlar~na evinde, eski tarz yer sofras~nda, sini üstünde, ~ark'a mahsus yemekler ikram eder, suyu bardak kullanmayarak, yan~nda duran destiden içerdi. Herkesle ünsiyyet etmez; dostlu~u ancak kendi seçti~i
ahbablar~na münhasirdir. Akrabâ ve dostlar ~, ona kar~~~hürmetle kar~~~k bir korku duyarlard~ ; hiddetlenince onlar~~azarlar ve birini tekdir
edece~i zaman, Pa~a ve ~eyh Balaban adl~~kedilerine hitâben, temsil
yolu ile hiddetini izhâr etti~i söylenilir ".
Vefik Pa~a'n~n kendine mahsus bir ev k~yafeti vard~r. Yaz~n
Trabzon keteni, k~~~n pamuk ipli~inden dokunmu~, gö~süne, kollar~na, yakas~na beyaz keten çevrilmi~~gömlek üzerine, mevsimine göre
yerli mal~~ipek alacas~ ndan, veya ketenden bir entâri giyer, beline
abani bir ku~ak sarar, gezi bir cübbe, veya kürk, çok ince diki~li bir
takye, âdi siyah abadan yap~lm~~, arkalar~~bas~k terlikler, ince, siyah
bir bükmeye ba~l~~olarak boynuna ta<lik eyledi~i tek gözlük... Ziyâretine gelenleri, yerli ve yabanc~~mühim ~ahsiyetler de dahil bu ev
k~yafeti ile kabül i`tiyad~nda idi. Yeme~ini ekseriya yaln~z ba~~na yer,
yemek esnas~nda da kitap okurdu. Kahve, dumamm içine çekmeyerek
sigara içer, nargile çeker, içki kullanmaz. Babas~ndan s~k~~ bir terbiye
alan Ahmed Vefik Pa~a, yirmi ya~~nda iken evlendirilmi~tir; çok sert,
fakat çok mü~fik bir aile reisi idi. Tab<~nda i<tidalini muhâfaza edemedi~i iki kudret mevcuttur: Hiddet ve gazab, it<am ve ihsan.. ilki yüzünden çok dü~man kazanm~~, ikincisi borca girmesine sebep olmu~tur. Hisar'da kâin bir yal~s~n~n e~yas~~ile yanmas~~kar~~s~nda bile kendisini teessüre kapurmayan Vefik Pa~a, mütehammil bir ~ahsiyettir.
Kitap okumak, bahçesinde, set üzerindeki erguvanlar~n alt~nda, hava
serince bile olsa oturup dinlenmek, onun için zevk verici ~eylerdir 15 .
14

1926.

Ali Fuad, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fünun mec., c. 6o, nu. 1554-80, 27 May~s,
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Sancatkar Fehim Efendi, Vefik Pa~a'n~n az, fakat selis tarzda
konu~tu~unu, bak~~lar~~keskin, tav~rca metin, pek sevimli bir ilim
adam~~oldu~unu kaydeder 18. Dr. Ignage Kuno~, "Pa~a'n~n davran~~~~
~ahane, bak~~~~merdâne, yüzündeki zekavet, sözündeki keramet bana
öyle te'sir etti ki, k~ rküç sene geçtikten sonra hayali hala gözümün
önünden gitmez" diyor". Ahmed Ihsan Tokgöz'ün, “Ahmed Vefik
Pa~a'n~n yuvarlak sakall~~çehresi, mavi ipek püskülü, himâyesine ald~~~~
tiyatrosu dima~~ ma nak~olunmu~~kuvvetli hât~ralardand~r" ifadesi
de 18, kendisini görenlerde b~rakt~~~~unutulmaz te'siri, nâfiz bir ~ahsiyet oldu~u hakk~ndaki fikirleri kuvvetlendirir.
Ahmed Vefik Pa~a'n~n ahlaki hust~siyetleri hakk~nda, bir müddet
maiyyetinde çal~~an Abdurrahman ~eref Bey'in verdi~i bilgi de dikkate de~er. Onu, dürüst ve maltimat~~geni~, vatan-perver, hareketli;
inat ve metinli~i, sebat~ , mübâlegaya meyli ve hareketlerindeki istibdat
darb-~~mesel haline girmi~~ bir ~ahsiyet olarak canland~r~r; "Kibr-ü
azametine pâyan yoktu. Sevmedi~i adamlar~~herhangi rütbede bulunursa bulunsun sûret-i galIzanede tahkir eyler, ho~land~~~~kimselere
toz kondurmazd~" diyor. Pa~a, ayni zamanda çok misâfir-perverdir.
Sevdi~i kimselere, kendinden çok genç de olsa, haremden kendi eliyle
~erbet getirip ikram eder. "Büyük püsküllü fesi, müdevver çehresine
mehabet-i mahsûsa vererek, ntirani cebhesinde büyüklük ve zekâ ve
Kütübhane-i Ikdam, 1314, torunu Fahrünnisâ
15 Cemaleddin, Aylne-i zuref
Han~m taraf~ndan yaz~ lan hal tercemesi, s. 137 v. d., 14.0. Abdülhak ~inasi Hisar,
Ahmed Vefik Pa~a'y~~~öyle canland~ nyor: "Ahmed Vefik Pa~a geni~~al~nl~, yuvarlak
yüzlü, zeki ve biraz çocukça gözlü, güler yüzlü ve son zamanlar~~nürâni yüzlü,
orta boylu, ~i~man, garip huylu, rühen ~arkl~, mâlümatlyle Garph, af if, ma~rur,
kibar, inatç~, müstehzi, rahat~na dü~kün, hod-kâm, bâzan da güzel sözlü bir adamm~~ . 'Bana cesur derler; halbuki bendeki cesaret de~il, tevekküldür ' dermi~. Bâzan
hareketleriyle pek maldil, bâzan adetleriyle garip ve gülünç gözükürmü~.
"Elbiseleri bile tamamen hus~isi imi~. Mavi ve uzun püsküllü bir fes, bol bir
pantalon, bâzan harman~~ ~eklinde geni~~bir sako, avrupai bir beyaz pike yelek,
resmi elbise olarak istanbulin, bir baston ve sonralan bir sopa, bir de tek gözlük.
boynundan asma kordonlu bir monokl.. Evinde ~am alacas~ndan önü aç~k bir entari,
belinde ku~ak, softan yap~lm~~~bir cübbe, k~~~n bir kürk.. ~arkl~l~~~, Garphlar'a
takdir ettirmek azminde bulunan ve bütün hal ve kali ile muhte~em bir eski zaman
adam~~görünürmü.~ " (Geçmi~~Zaman Filo-alan, Ist., Hilmi Kitabevi, 1958, s. 145).
16 Ahmed Ihsan, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fitnun mec., nu. 1495, 9 Nisan, 1341.
17 Türk Halk Edebiyah, I31., 1925, s. 43 V. d.
18 Matbaa: Hâttralartm, Ist., ~irket-i mürettibiye Matbaas~ , 1930, C. 1., s. 18.

132

F. ABDULLAH TANSEL

ilm-ü haysiyyet ~uaat~~lemean ederdi. Sokakta dilenci k~yafetine girse,
hiç tan~mayan kimse, bu adam Vezir'dir diye hükmedebilirdi. Mücessem harniyyet ve sadâkatti. Adab ve adat-~~milliyeye ba~l~~olup,
haremine ferâce ve çedik papuç giydirirmi~. Her i~de müfrit ve
muameleleri ölçüsüz olup, zamana uyma~~~bilmez bir ferman dinlemezdi". Abdürrahman ~eref, onun bu halleri sebebiyle zaman~nda,
memlekete icabetti~i kadar faydah olamad~~~, fakat hiçbir i~de de
memlekete zarar~~dokurunad~~~~fikrindedir. Mâbeyn Ba~katibi Tahsin
Pa~a'n~n, hat~r-alarmda yer yer rastlad~~~m~z gerek kendisinin, gerek
Sultan Abdülhamid'in Vefik Pa~a hakk~ndaki fikirleri de, onun ilmi
ve siyasi olgunlu~unu, sa~lam karakterini canland~rmaktad~r. Tahsin
Pa~a, "93 Kant~n-~~esasrsinin tactil-i mer'iyyeti hakk~ndaki beyannâmeyi imzalayan gerçi Sultan Hamid ve bu beyan-nâmeyi Meclis-i
meb`üsan'da okuyan zât Ahmed Vefik Pa~a idi; ancak, Ahmed Vefik
Pa~a'n~n Sadaret'e getirilmesinde ve Sultan'~, Meclis-i meb<t~san'dan
kurtulup Saray'da merkeziyyet usülünü te'sis için o beyan-nâme ile
Kant~n-~~esasi'yi mer'iyyetten kald~rma~a sevketmekte Sacid Pa~a'n~n
rolü malumdur" diyor ve Sultan Hamid'in, Vefik Pa~a için Ahmed
Midhat Efendi'ye söyledi~i ~u sözleri naklediyor: "Ahmed Vefik Pa~a
do~ru sözlü ve muhâtablar~~üzerinde nüfuzlu, a~~r-ba~l~~bir zât idi.
Hasan Fehmi Pa~a hukuk ulemas~ndan idi. Bu iki zât, Osmanl~~akalliyetlerinin oynamak istedikleri oyunlara meydan vermediler19".
Vatan-perver bir ~ahsiyet olan Vefik Pa~a'da ileriyi görme kabiliyetinin henüz çocuk denilecek ya~ta mevcut oldu~u anla~~l~yor. XIX.
as~r Frans~z muharrirlerinden Obiccini, tan~d~~~~bütün Türkler aras~nda onun, Frans~zca'y~~en iyi bilen oldu~unu, Fransa'da tahsil s~rasmda ciddiyeti ve âte~in-me~rebli~i ile dikkati çekti~ini, daha o zaman
memleketinin istikbaliyle me~gül bulundu~unu kaydediyor; Paris'ten
"mürebbisi ile beraber Istanbul'a avdet ederken Tuna boyuna geldikleri s~rada nazarlaruu Petrvardin Kalcas~'na dikmi~ti; çünkü kalcarun
tepesinde Avusturya bayraklar~~dalgalamyordu. Onun bu halini
gören ve hissiyat~m anlayan yolculardan biri, bir Ingiliz ~Ivesiyle,
"Genç insan, neye mükedder oluyorsun? Bu yerler ecdadm~n idi, ahfacia da dönebilir" dedi. Ahmed Vefik ise, "Usüs, zâyi< ettiklerimizi
nas~l istirdad edebilece~imizi dü~ünmüyorum; elimizde kalanlar~~
' I* Tarih Musaabeleri, ~st., Matbaa-i âmire, 1339, s. 224 v. d. Tahsin Pa~a,
Ab~lülharnid ve 2'tl~lt~~PLIttralan, ist., Muallim Ahmed Hâlid Kitabhânesi, 1931,
s. 78, 228.
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hangi vas~talarla muhâfaza edebilece~imizi dü~ünüyorum" cevab~m
verdi. Bu cevab~~veren onalt~-onyedi ya~~nda bir çocuk idi, onunla
böyle görü~en de me~hur Lord Palmerston" dur. Bu vak`ay~~kaydeden
ve Ahmed Vefik Pa~a'y~~yak~ndan tan~yan Obiccini, onun do~rulu~unun, harikül<ade seeiyyesinin, tav~rlar~ndaki dürü~tinin Istanbul'un
ho~una gitmedi~ini, bu muhitte siyasetten feyz bulmak isteyenlerin
bir kap~ya bende olmak mecbüriyetinde bulunduklar~n~, böyle bir
yarad~l~~ta olmayan Vefik Pa~a'n~ n ~ahsi dolaplardan, ihtiraslardan
uzak ya~ad~~~n~~ ileri sürer. O, ne Re~id, ne Fethi, ne de Rizâ Pa~a
de~il, ancak Türkiye tarafdar~d~ r; bu u~urda, icabetti~i zaman dü~ündü~ünü aç~ kca söylemekten çekinmez. Naz~riar, bu husûsiyetinden
dolay~~onun lisarundan çekiniyorlard~ . "Hakikaten o da, gerek rical,
gerek umûr-~~hükümet için hin-i hâcette a~~r muâhazeler basteyliyordu. Bu halka da mâlikti; çünkü bu derece münevver ve müstakim
bir insana Türkiye nâdiren mazhar olmu~tur. Muar~zlar~~ Ahmed
Vefik Efendi'yi h~rs-~~câh ile, gurur ile ithâm ederler. Ben ki onunla
Bo~aziçi'nde Rumelihisar~'ndaki yal~s~nda uzun saatler geçirdim,
bence Ahmed Vefik Efendi'de en mümtaz haslet, memlekete belki en
derin bir irtibat ve o memleketin necat~~için ate~in bir arzudur" 20.
1867'de Istanbul'a gelen ve La Turquie gazetesinin yaz~~i~leri müdürlü~ü kendisine devredilen Charles Mismer de, Obiccini gibi,
Vefik Pa~a'n~n Frans~zca'ya vuküfuna hayrand~r; "Frans~z lisamyle
vaki< olan ifadat~~bir bedi`a-i san<att~" diyor. Türkiye'ye ait i~leri onun
kadar iyi bilen kimseye rastlamam~~t~r; her suâli rakamlarla, tarih
ile, vak<alarla te'yid ve takviye ederek cevapland~rma~a muktedir bir
~ahsiyettir ".
Vefik Pa~a Paris Sefiri iken Barbier de Meynard, Jule Favre,
Alexsandre Dumas Fils, Adolphe Thiers gibi i<timad~m kazand~~~~
me~hur ~ahsiyetlerle Sefarethane'de haftada bir gün toplanarak siyâsiyattan ba~ka ilmi münâka~alarda da bulunuyorlard~~22 . Istanbul'a
gelen yabanc~lar ve dostlar~~için onunla tan~~mak ve görü~mek kaç~r~lmaz firsatlardand~r; Lord Stanley, her geli~inde misafir olarak
Vefik Pa~a'da kal~yordu; Mirza Ya`kup Han, onun Rumelihisarfndaki yal~s~nda misafir bulundu~u s~rada vefat etmi~tir 23 . Maarif
20 Ali Kemal, Thrklü~ün
Peyâm-t Sabah, Edebi Nüsha-25; 29 Kan~n-mani,
1336 (ii ~ubat, 1921)..
21 Mehmed Rauf, Hâttrdt-t âlem-i islâm, Bursa, Matbaa-i vilayet, 1327, s. 139.
22 Fahrunnisa Han~m, ayn. esr., S. 129, V. d.
23 Fahrünnisa Han~m, an. esr., s. 129; Mehmed Rauf, ayn. esr., s. 135.
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Nazmi iken, bu Nezaret'in Mektubculuk vazifesine ta`yin edilen Mehmed Memduh Pa~a da, "Ulüm-u fünf~n-~~garblye'den kemâliyle behre-mend olmak hasebiyle ekser ecânib kendisine peresti~~edercesine
hürmette" bulundu~unu yazar. Fatma Aliye Han~m da, çocukluk
hat~ralar~n~~naklederken, Haleb'de Ingliz konsolosu bulunan Mr.
Skin ile dostluklar~ndan bahsediyor; bu zat~n, Istanbul'da kald~~~~
müddet zarf~nda Vefik Pa~a ile mülakat ve müsâhabede bulundu~unu yaz~yor 24 .
Vefik Pa~a, babas~ndan miras kalan konak harâba yüz tuttuktan
sonra k~~~n da Rumeli-hisar~'ndaki kö~künde oturuyordu. Ad~~ kö~k,
fakat geni~~bir bahçe içerisinde saray gibi bir ihti~am~~bulunan bu ah~ab, a~~~boyal~~binâ yedi-sekiz odadan ibaretti 25 . Kütüphanesi, bahçede yapt~rd~~~~kârgir kö~kte bulunuyordu. Rumeli-hisar~'mn en yüksek noktas~~olan ~ehitlik Tepesi'nde, Sar~ca Pa~a Kal`s~'mn dibinde
kain bu binan~n bahçesindeki Vefik Pa~a kütüphanesinde üç-dörtbin
cildden fazla mühim, ayni zamanda hattathk, mücellidlik bak~m~ndan
nefis kitaplar vard~~28 .
Prof. Fuad Köprülü'nün, Ahmed Yesevi'nin Divr~n-~~Hikmet'inden,
bunun eski nüshalarm~n bulunamamasmdan bahsederken, "Bizim
bildi~imize göre en eski nüsha vaktiyle Vefik Pa~a Kütüphanesi'nde
bulunuyordu. Bu nüshan~n 148 varakl~~ve 40 inc büyüklü~ünde,
sade fakat güzel bir yaz~yla ve ser-nâmeleri k~rm~z~, Hicri ~~(35 (M.
1693-4)'de yaz~lm~~~eski, cildi bir nüsha oldu~unu katalogdan ö~renmekle beraber (Katalog numaras~ : ~~o3g), ne yaz~k ki ona tesâdüf
edemedik" ifadesinden de, Vefik Pa~a'n~ n kütüphânesinde ne kadar
nadir eski yazmalar bulundu~u anla~~l~r 27 . Kütüphane katalogu ted24 Esvdt-t Sudar, Izmir, Vilâyet Matbaas~, 1328, s. 32. Ahmet Midhat, Fatma
Aliye Han~m, ~st., 1311, s. 38.
23 Bo~aziçi, Ist., Ahmed Ihsan ve ~ürekâs~~Matbaac~l~k Osmanl~~ ~irketi, 1914,
s.
v. d. Bu kö~k ve kolleksiyonun en nadir parçalar~, sonralar~~esbak Adliye Nâz~n
~smet Pa~azâde Riza Pa~a taraf~ndan sat~n al~nd~~~~yine bu eserde kaydediliyor.
28 George Washburn, Vefik Pa~a için, "Zavall~, fakir adam idi. Ya~ad~~~~ev
y~kt~nlarak sat~ld~, aile yok oldu. Istanbul'un en k~ymetli kütüphânesi olan kütüphânesi de, borçlar~~ödemek için k~l~m k~s~m sat~ld~" diyor (Fifty rears in Constanti:topic and Recollections in Robert College, s. 56).
22 lik Mutasavviflar, ~stanbul, Matbaa-i âmire, 1918, s. 137. Bursali Cenânrnin
Hikdydt-t Actbe'si'nin nâdir yazma nüshas~~da bu Kütüphâne'de mevcuttu (Prof.
F. Köprülü, Meddahlar Makalesine âit (Türkiyat Mecmuast, c. n., 1928, s. 30). Prof.
Fuad Köprülü, annesi Hatice Han~m'la babas~~Fâiz Bey'in evlenmeleri, Vefik Pa~a'n~n tavsiyesiyle oldu~unu söylüyor: Fuad Köprülü'nün babas~n~n büyük annesi
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kik edilince kitap adedinin 3851 oldu~u görülür; fakat katalogda, eserlerin adlar~na göre say~ld~~~, mesela yetmi~iki cildden ibaret Voltaire
külliyât~'mn bir eser olarak kaydedildi~i gözönüne ahn~nca, torunu
Fahrünnisa Han~m'~n tesbit etti~i 15,000 rakam~~pek de mübalegali
Robert College müdürlerinden George Washbum'un ifadesine
göre onalt~~lisan bilen Vefik Pa~a'n~n, kütüphanesinde hakikaten,
Frans~zca, ~ngilizce, Almanca, v. b. ba~l~ca lisanlardan, Çince, Japonca, Rumca'ya kadar hemen bütün Garp ve ~ark dillerinde, her
sahada eserlerin bas~l~, yazma en nadir nüshalar~~bulunmaktad~r.
Mühim divdn'lar~n, mesnevnerin hemen hepsini içine alan bu kütüphanede, Tanzimat Devri muharrirlerinin tarih, lisan, mün~eat
sahas~nda pek az eserleri yan~nda, bilhassa Garp klasiklerine ait san<at
eserleri oldukça kabar~k yekündad~r. Naz~nrnin Mecma<ü'n-Nezilir'inden, Mushaft ~erif yazma nüshalar~ndan çay risâlesine kadar pek
mütenevvi< kitaplar~~ihtiva eden bu kütüphane, Vefik Pa~a'n~n nekadar
geni~~bilgiye sahip oldu~unu, umumi mâlümat~n~n derinli~i dolay~s~yle faydalanaca~~~eserleri nekadar vukufla seçti~ini göstermektedir".
Bu kütüphâneyi ziyâret eden Charles Mismer'in, "Bir ufak i~areti
üzerine küçük k~z~n~n binlerce asâr aras~ndan bir itmi'nan-ü vüsük ile
istenilen kitab~~ay~r~p getirmesi, kitaplar~n mücerred bir zinet olmak
üzre tedarik edilmemi~~oldu~unu isbat ediyordu" demesi de", Vefik
Pa~a'n~n bunlar~~mütâlea ile me~gül oldu~unu gösterir.
Ahmed Râsim, Karagöz sahibi Ali Fuad Bey'den naklen, Tercemân-t Ahval idarehanesinde s~k s~k bulu~an ilk gazeteciler aras~nda Ahve MAliye NAz~r~~Hâlid Efendi'nin k~zlar~~Fatma ve Zeyneb Hammlarla Ahmed
Vefik Pa~a karde~~çocuklar~d~r. Büyük annesi ve Ailenin di~er fertleri Türk-Rus
sava~~~münâsebetiyle 1876'da Rumeli'den hicretle, önce Bursa'ya gelmi~lerdi;
day~s~~burada yerle~ti~inden, annesi Hatice Han~m da s~k-s~k Istanbul'dan Bursa'ya gidip geliyordu. Hatice Han~m'la FAiz Bey'in izdivacma Vefik Pa~a vks~ta
olmu~, FAiz Bey'in çaplunl~~~ ndan bahsedildigi için, Ailesi Hatice Hamm'~~ona
vermek istememi~lerse de, Vefik Pa~a'n~n tavsiyesiyle bu mesiud ve hay~rl~~evlenme vukA bulmu~tur.
" Vefik Pa~a'nm terekesine, irAde-i seniyye gere~ince Mahmud CelAleddin
Pa~azAde Münir Bey nezAret etmi~tir. Ahmed Vefik Pa~a MerM~nun Kiitt2phdne Dell.ridir - Bibliotheque de jeu Ahmed Vefik Pacha ad~yle bas~lan (/st., Ba~dadliyan Ta~~ve
HurAfat Matbaas~ , 1893) katalogda da, kütüphaneyi ziyAret ve ~naltimat edinmek
için Hariciye VekAleti Umwall KAtibi Münir Bey'e mürâcaat edilmesi bildirilmektedir. Bu k~ymetli eserler k~s~m k~s~m sat~lm~~t~r.
29 Mehmed Rauf, aya. ~s~., s. 139.
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med Vefik Pa~a'y~~da zikreder; onun ~inasi ile beraber Tasvir-i Efkâr
gazetesini ne~retti~i hakk~ndaki bilgi do~ru olmamakla beraber, Hikmet-i Tarih'i ile ~ecere-i Türki' si bu gazetede tefrika edilerek bas~ld~~~na
göre, Tasvir-i Efkâr'~n ilk muharrirleri aras~nda Ahmed Vefik Pa~a'y~~
da sayabiliriz. Yine Ahmed Râsim'in, Ceride-i Havâdis muharrirli~ine
nas~l ba~lad~~~n~~anlat~rken, bu gazete mensuplar~ndan birinin, "Bana
bak, o~lum, buras~~feyizli yerdir; Sadr-~~a`zam Sa<id Pa~alar, Vefik
Pa~alar, Arifi Pa~alar, ~ir~ siler, Münif Pa~alar hep buradan yeti~mi~tir. Sen gel, çal~~~!" dedi~ini kaydetmesi, Vefik Pa~a'n~n muharrirlik
sahas~nda da ~öhretini anlat~r 30.
Tanzimat muharrirlerinin hepsi, Nam~k Kemal d~~~ nda, Vefik
Pa~a'n~n lehinde fikirlere sahiptir. Ali Su<avi, "Istanbul'da bunca
Avrupa yeti~meleri aras~nda yaln~z bir Ahmed Vefik Efendi gösteriliyor. O ise, Avrupa'da okuduktan sonra, senelerce, gözlerini alil edinceyedek, memleketin lisam olan Türkçe ve kezâ Arabl ve Farsi'ye
çal~~m~~.. I~te maarif-i mahalliyyesi u~runda bir tek alil.." dernekle,
onun ~ark ve Garb kültürüne vak~f, e~ine az rastlaml~r bir ~ahsiyet
oldu~u fikrindedir 31. Sami Pa~azâde Sezai'nin, Abdülhamid Devri
istibdad~run en ~iddetli bir zaman~nda, ~ gozt'de ne~retti~i musahabesindeki ~u sat~rlar da dikkate de~er: "Me~hur Ahmed Vefik Pa~a'y~~
ilk def`a olarak bir yaz günü, semâ-yi ~ark'~n zIr-i safas~nda ~ad-ü
hurrem olan Rumeli-hisar~'ndaki yal~s~nda görmü~tük. Entarisiyle
kö~edeki büyük bir minderde oturuyor, yan~nda aç~ k duran bir pençereden, sevdâ gibi kondu~u yerleri tehyiç eden bir rüzgar-1 bi-karara
peyrev olmu~, Bo~aziçi'nin güne~ine kar~~~üzeri elmas-pâreler i~lenmi~~mIna gibi parlayan mai ak~nt~lar~~görülüyordu. Bilmem ne için,
mizac-~~demevisini gösteren biraz k~rm~z~~yüzü, müteneffiz olan o
'antik gözleri ile kendisini bir Roma consul'üne benzetmi~tim. O gün,
zamaruyle beraber bulundu~u erbab-~~idare ve siyaseti ta`rif eyliyordu.
Moliere'in mütercim-i zi-iktidar~; Büyük, Mütercim ünvanlanyle
tan~lan Rü~dü Pa~a'dan b ahsetti. Bir koca-kar~~evza< ve etvar~m taklit
3° Muharrir, ~air, Edib, ist., Kanaat Kütübhâne ve Matbaas~, 1924, S. 52,
94 v. d.
81
<Ulam gazetesi, c. ~~., nu. 19, 1287/187o, s. 1183. Ali Su'avi'nin, "Hakk~~
Pa~a nâm~, zaman-~~Abdü'l-Aziz'de Anadolu tefti~ine ç~kan Vefik Efendi nâm~~ gibi,
Rumeli'den ba~ka Anadolu içerilerine ve Ba~dad ve M~s~r'a velvele sald~." ifadesi de,
Vefik Pa~a'n~n bu vazifesindeki ~öhretini gösterir (`Uffim gazetesi, c. ii., nu. ~ g, s.
1205, Tarih-i Nizam-t cedid adl~~makale).
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ile, Rü~dü Pa~a, <Ah, bu devlette bir~ey yap~lamaz, bu devlette bir i~~
görülemez! ' diye âh-u vah ederdi. Naklederken birdenbire bu entarili
Roma cor~surü de~hetli bir savt ve tavr ile, 'Bu devlette bir~ey mi yap~lamaz, bir i~~mi görülemez? Eline f~rsat geçir, da~lar~~devir. Ben
Anadolu'da da~~ba~~nda gördü~üm ~ehirleri ovalara, ovalarda buldu~um köyleri da~lara naldettim! ' diyordu. Bu cezr-ü medd-i büldân,
memleket için ne derecelerde bis-i ümran oldu~unu bilemezsek de,
büyük bir ilim ve irfan ile senelerce riyaset-i idarede bulunmu~~bir
zat~n bu hitab-~~deh~eti, ehl-i dikkatin bir kitab-~~ibreti olma~a sezad~r"
ifadesi, Vefik Pa~a'n~n nâfiz ~ahsiyeti kadar, cesur ve nikbin karakterini de canland~r~r 32.
Nam~k Kemal'in, Vefik Pa~a hakk~nda fikirlerine, Abdülhak
Hâmid'e yazd~~~~mektuplar~nda rastlar~z. Onun kulland~~~~Türkçe
kelimelerle, kendine has imlas~~ ile alay eder; Hâmid'in, Vefik Pa~a ile
Midhat Pa~a'y~~mukayesesine hiddetlenerek, onun mürtekibli~inden,
Fuad Pa~a'n~n bulundu~u bir mecliste ~ahit oldu~u bir vak<aya dayanarak dalkavuklu~undan, bizzat söyledi~i, "Ben Bursa ~ehrinin yar~s~ndan ziyadesini k~zak üstüne alm~~~da geriye çekmi~tim" ifadesine,
~ran'a giderken ku~lar~ n gökyüzünden bir köye inerek t~rnaklar~~ ile
b~çak yap~p biribirleriyle cenkle~ti~ini gördü~ünden bahsine dayanarak yalanc~l~~~na hükmeder. Vefik Pa~a'y~~bilmedi~i bir mes'elenin
içine girip de Millet Meclisi Riyaseti'ni kabûl etmek, Meclis'i da~~tmak, Kanün-~~esasi'de 1- yâset-i vükelâ yerine sadâret yaz~l~~iken, velev
hayr için olsun, Kanün-~~esasi'nin hükmünü ilga edercesine Riyaset-i
vükelâ'ya gelmek, bu mevid<de iken Süleyman Pa~a'y~~tevkif ettirmek,
Ayastafanos Muahadesi'ni imzalamak hareketlerinden dolay~~ hamiyyetsizlikle itham etmektedir. Babas~n~~tan~mad~~~m, fakat Bulgaro~lu denilen ve müflis bir Rum olan amucas~ ru Gelibolu'da gördü~ünü söyleyen Nam~ k Kemal, mektubunda sahifelerce Vefik Pa~a
aleyhinde fikirlerine yer verir; onun ad~n~n bile ebced hisab~~ile mel<un
kelimesi ile ayni oldu~unu söyler; bununla beraber Frans~zca'ya,
~ngilizce'ye vuküfunu, çok kitap okudu~unu inkâr etmez; Hamid'i
dil bak~m~ndan Vefik Pa~a'y~~taklit etmemek husûsunda Ikaz eder 33.
32 re's, ~tlrâ-yi ümmet, nu. 50, ~~ Nisan, 1904; ic/â/, ~st., Cihan Kütübhanesi,
1923, s. ~ o8 v. d.
33 7 ~ubat, 1879 tarihli mektubu, F. A. Tansel, Husast Mektuplar~na Göre Arâm~k
Kemal ve Abdülhak Hâmid, Ankara, 1949, s. 50-55. T. Tarih Kurumu, mektup, nu.
3o. Sami Pa~azade Hasan Bey, Yeni Osmanl~lar Cemiyeti'nin "inhilâli ile Nam~k
Kemal Bey, Prens Mustafa Faz~ l Pa~a zümresine iltihak ettikten sonra, Subhi Pa~a
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Hâmid, babas~~Hayrullah Efendi ile iki karde~~çocuklar~~olan
Ahmed Vefik Pa~a'n~n, "Ben Sadr-~~a<zam olsam da, Ahmed Vefik
Efendi'yim" demelde macruf oldu~unu, Efendilik'i zaman~nda Mâcerâ-yi A~k'~~ okuyup, gördü~ü müfritâne sözler meyarunda "Aferin yâ
Rabbi!" hitab~~cinsinden feveranlar bulundu~unu birâderi Nasühi
Bey'e söyledi~i gibi, kendisine de milli ve mahalli bir tiyatro yazma~~,
atasözleri kullanmas~n~~tavsiye etti~ini ve Sabr-ü Sebat'l bu tavsiye üzerine yazd~~~n~~ kaydeder 34 . Harnid'e göre Vefik Pa~a "Müdâhin olmad~~~~halde, müdahinlere nüvazi~kar idi; me~reb ve mi~var~ndaki
garabetlerde bile bir mehâbet ve isabet göze çarpar. Mütefennin,
mütebahhir, siyâset-i hâriciye ve dahiliyede mâhir olmakla beraber,
derece-i tilada lftgaviyyündan idi. ~iirle çok me~gül olmaz ise de,
hakikaten ~airdi. Tiyatro edebiyat~na meyl-ü merak~~vard~. Moliere
gibi müstehzi oldu~undan, tiyatro üdebas~~içinde onu di~erlerine tercih etti~inden, asar~mn birço~unu Türkçe'ye terceme etmi~ti; Türkçe'de Moliere idi 35.„
Vefik Pa~a'n~n manzum tercemeleri, ~airli~ine delildir. F~rsat
buldukça, zerâfet san~lan Farsça terkiplerin, k'afiyece güzel, birtak~m
istiareleri içine alan, fakat mânaca zay~f ~iirlerle, bilhassa müstezadlardaki bo~~sözler aleyhinde bulunan Vefik Pa~a, bunlar~n tabiilikten
uzak oldu~u, atalar~m~z~n, ~iirleri kaba ise de, "suhande tab<-1 selim
gösterdikleri" ve mânaca güzel olan halk ~iirlerinde, öyle yapma zarâfete k~ymet verilmedi~i kanaatindedir 36 . Sacid Pa~a; Ahmed Vefik
ve Edhem Pa~a'n~n silsileli cümlelerle yaz~~yazamamak ta`rizine u~rad~klar~n~, bundan belki müteessir olarak, her ikisinin de zariiri bir ihtiyaç olmad~kça resmi tahrirât için ellerine kalem almad~klar~n~, Vefik
Pa~a'n~n yaln~z Türkçe'de de~il, Frans~zca olarak nesir yazma~a da
tam manas~yle vak~f oldu~unu kaydeder 37 . Küm~lsü'l-A`lâm'da, ~emseddin Sami'nin, Moliere'in komedilerini çok be~endi~i ve takdir
etti~i için bunlardan birkaç~n~~Türkçe'ye terceme etti~ini, en mühim
ve büsbütün haks~z olarak peder ve bilemedi~imiz sebeple Ahmed Vefik Pa~a aleyhinde kalemen tezyif yolunda zeband~razl~kta bulunmu~tu" diyor (Ilâclis-ât-~~hulc~lkiye ve Tariltlye mec., CilZ> 2, ~~May~s, 1341).
38 Eserlerimi .Nas~l Yazd~m, Resimli Ay mec., nu. 53-5, Temmuz, 1928. Ru~en
E~ref, Diyorlar ki, ist., Kanaat Matbaas~, 1334, s. 15. t. M. K. Inal, Son As~r Türk
c. m., s. 549.
Hât~ralar~ndan naklen, Son Sadr-~~a<zantlar, C. v., s. 710, 725.
38 Okumu~lar, s. 37 v. d.; Ada~nc~l, 15 v. d.
37 Gazeteci Lisânt, Sabah Matbaas~, 1327, s. 53 v. d.
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ve faydal~~ eseri olarak Lehçe-i O smânt'sini kaydetti~i Ahmed Vefik Pa~a'n~n k~ymeti, san<at de~eri bilhassa ~ 9o8'den sonra anla~~lm~~ur.
Ya~ad~~~~devirde halk edebiyat~n~n de~eri henüz takdir edilmedi~inden Vefik Pa~a da, kökle~en bir ancanenin te'siri ile Lehçe-i Osmâni' de mâni kelimesini us~2lsuz, darbs~z elhân ile tegand olunan vezinsiz, mânas~z güfte ; ozan'~, mu` acciz, 14f-zen, geveze, "tezylf makam~nda kullan~lan Türk'e ~ehir içi zindan gelir, yâhut, Türk'e Beylik vermi~ler, evvelâ babas~n~~kesmi~~gibi atasözlerine dayanarak, Türk kelimesini kaba,
köylü 38 tarz~nda mânaland~ rmakla beraber, ça~da~lar~~aras~nda milli
mes'eleleri en iyi kavrayan halkç~~ bir ~ahsiyettir. Türk Halk Edebiyat~~
adl~~ eserini yazmak için Istanbul'a gelen Dr. Kuno~, halk tâbirlerimizi Vefik Pa~a'n~n Lehçe-i Osmânrsinden ö~rendi~i gibi 39, bu ziyaret sayesinde, câriyesine söyletti~i iki Türkmen türküsünü dinleyip
tesbit etmi~tir". Bir konu~mas~~ s~ras~nda, "Veysiler gibi yazmak
kolayd~ r; Türkçe yazmak zordur" diyen Vefik Pa~a'n~n 41, milliyet
fikirlerinin, dolars~yle Türk dili ve tarihine, halk edebiyat~na âit
tedkiklerin inki~âfa ba~lad~~~~ ~~ 9o8'den sonra dikkati çekmesi pek
tabiidir.
33 Prof Fuad Köprülü, 'A~~k Tarzt'~nn Men~e' ve Telcil~nülü Hakk~nda Bir Tecrübe,
Milli Tetebbu<lar mec., c. 1., nu. 1, Mart - Nisan, 1331, s. 8, not — ~ .
39 Vizantal Efendi de, Frans~zca'dan Türkçe'ye Ceb Liigati'ni haz~ rlarken mü~killerini çözebilmek için Sa`id Bey'e ba~vurmu~, bu eser Ahmed Vefik Pa~a taraf~ndan tashih edilmi~tir (Refik-i tahririmiz Vizantal Efendi taraf~ ndan yaz~lan yarakad~r, Tercemân-t Hakikat gazetesi, nu. 2480, 23 Eylül, 1886).
40 Türk Halk Edebiyat~, s. 43 v. d. Vefik Pa~a'y~, Vambery'nin tavsiye mektubu
vas~taslyle Rumelihisar~'ndaki yal~s~nda ziyâret eden Dr. ignac Kuno~,

Ben babam~n evin y~ktzm,
Tavladan Doru'sun çektim,
Tüzbin altun al~p ç~kt~m,
Bin gidelim beyim o~lan!
dörtlii~li ile ba~layan Türkmen türküsünü ve,
K~z~m k~z~m, k~nal~~ k~z~m,
Seni bir sarraf istiyor
Vereyim ana,..
Bir de,
K~z~m sana hotoz alam,
Yok, babac~~~m, yok, yok
m~sra'lanyle ba~layan turküleri, Pa~a'n~n Menek~e adl~~câriyesinden dinleyerek
tesbit etmi~tir.
41 icmiil-i Edel~ i, Musavver Mdlumat mec., nu. 71, 13 ~ubat, 1312.
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Bir makalesinde medeni cesâretinin dayana~~~ne oldu~unu sorduklar~~zaman, "Allah'~ma tevekkülümdür !" cevab~m veren Vefik
Pa~a'n~n bu karakterinden hayranl~kla bahseden Ziya Gökalp, "Daha
onbe~~ya~~nda iken, Ahmed Vefik Pa~a'n~n Lehçe-i Osmânrsi ile Süleyman Pa~a'n~n Tarih-i Alem'i bende türkçülük temayüllerini do~urmu~tu" diyor. Gökalp'a göre, Lehçe-i Osmeinf adl~~bir Türk lügati vücüde
getirerek "Türkiye'deki Türkçe'nin, umumi ve büyük Türkçe'nin bir
lehçesi oldu~unu ve bundan ba~ka Türk lehçeleri bulundu~unu aralar~nda mukayeseler yaparak meydana" koyan Vefik Pa~a'n~n, bu
ilmi türkçülükten ba~ka, bir de bedii türkçülü~ü vard~. Evinin bütün
mobilyeleri, kendisinin ve 'ailesi ferdlerinin elbiseleri umümiyetle Türk
n-ta`mülât~ndand~~; hattâ, çok sevdi~i kerlmesi Avrupa tarz~nda bir
terlik al~nak için israr etti~i halde, "Evime Türk ma`mülât~ndan ba~ka
bir~ey giremez!" diyerek, bu arzunun husülüne mümâneât göstermi~ti.
Ahmed Vefik Pa~a'n~n ba~ka bir orijinalitesi de, MoUre'in mudhikelerini Türk âdetlerine adapte etmesi ve ~ah~slar~n isimlerini ve hüviyyetlerini türkçele~tirmek süretiyle Türkçe'ye nakletmesi ve milli
bir sahnede oynatmas~~idi 42."
1916'da Darü'l-bedayi'in te'sisi ile san<at zevk~nden uzak adapte
eserlerin ço'~almas~~üzerine, "sahte, gülünç bir alafrangalik cilas~m
medeniyet sanarak milli ruhtan uzakla~t~~~~nisbette kendisini yükselmi~~gören zavall~~renksiz bir s~n~fa kar~~~üç-be~~kerre oynand~ktan
sonra bir kenara at~lma~a mahküm adapte piyeslerle bu memlekette
hakiki bir tema~a hayat~~ yarat~lamaz" fikrini ileri süren Prof. Fuad
Köprülü, Vefik Pa~a'n~n adapte eserlerindeki muvaffaluyetini, tiyatro
san<anna hakk~yle vak~f olmas~nda buluyor; "Nam~k Kemal'in, Haxrlid'in asla sahneye konulamayacak eserleri ya~unda, Ahmed Vefik
Pa~a'n~n cidden çok milli bir çe~ni verdi~i Zorai Tabib, Zor Arikâhz
gibi mahsüllerin tema'~â eseri olmak i<tibanyle çok yüksek kald~~~~
muhakkakt~r" diyor ve bunun sebebini, N. Kemal ve Hâmid'le Vefik
Pa~a aras~ndaki ~ahsiyet fark~nda buluyor: "Kemal ve Hamid, eski
gazel edebiyatma aksül-camel yapmakla beraber, pek tabii, o edebiyat~n ancanelerinden büsbütün kurtulamam~~~sancatkarlard~ ; ister
makale, ister hikaye, ister tema~a eseri, her ne yazarlarsa yazs~nlar,
42 Küçük M~cmua, y~l I., nu. 5, 3 Temmuz, 1338, Dine Do~ru adl~~makale;
Türkcillü~ün Esaslar:, Milli Ictimâiyat Kütübhânesi—I., Ankara, Matb~lat ve IstihUzat Matbaas~, 1339, s. 6, 12 v. d.
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~airlikten ve eski ~iir an`anelerinden ayr~lam~ yordu; halbuki daha
çoculdu~undanberi tema~a hayat~na ve tema~a edebiyat~na al~~k~n
olan, eski gazel ve kaside edebiyat~~ ile, ~airlikle o kadar alakasi bulunmayan Vefik Pa~a, tiyatronun ne demek oldu~unu onlardan çok daha
iyi anlam~~t~." Di~er taraftan, yine Prof. Fuad Köprülü'ye göre, "Lise
tahsilini Fransa'da gören A. Vefik Pa~a, x~x. as~rda Avrupa'da kuvvetlenen ~ark~ yat tedkiklerine ve bilhassa Türkiyat sahas~nda yap~lan
~eylere tamamiyle valuft~. Türk tarihi ve Türkiye'nin di~er lehçeleri
hakk~nda az-çok malümat~~ vard~. Avrupa fikirleri ile iyice me~bu<
olmas~~ve Garb medeniyetini layiklyle anlamas~~ onu müfrit bir milliyet-perver yapm~~t~. I~te bu te'sir alt~nda Lehçe-i Osmânf nâm~yle Anadolu Türkçesi'nin ilk lügatini yazd~. Atalar Sözü adl~~ darb-~~mesel mecmuas~n~~ ne~retti. Bizim milli tarihimizin Osmanl~~sülâlesi ile ba~lamad~~~m göstermek için Ebül-Gazi'nin Türk ~eceresi'rü tercemeye
kalkt~, büyük Çagatay ~airi <Ali-~Ir Neva>rnin Mahbübü'l-Kultib'ünü
Istanbul'da bast~rd~ . Anadolu Türkleri'rlin, büyük Türk milletinin bir
~u<besi oldu~unu —Avrupa Türldyatc~ lari'mn tedkilderine dayanarak— önce ~uurlu sûrette ö~renen ve ö~retme~e çal~~an ilk Türk mütefekkiri Ahmed Vefik Pa~a'd~ c43."
Tiyatro san<atinda bir canlanma ba~lay~ p, bir k~ymet ifade
etmeyen eserler sahneye konuldu~u zaman, tiyatro edebiyat~m~za sa~lam temel te~kil eden çok ba~ar~l~~ ilk eserleri verdi~i için,
Vefik Pa~a'n~n hat~rlanmas~ , komedilerinin örnek olarak gösterilmesi
43 Adaptasyon Meriik~, Büyük Mecmua, c. n~., nu. 37-38, 1919; Bugünki Edebiyat, Ist., ~kbal Kütübhanesi, 1924, S. 142 v. d. Milli Edebiyat Cereyâmn~n Ilk Mübe~~irleri, Ist., Devlet Matbaas~, 1928, S. 44. Ahmed Vefik Pa~a, Cumhuriyet, 13 Mart, 1928.
Vefik Pa~a'n~n en çok ~öhret kazanan eseri Lehçe-i Osn~ânesidir. Baz~~ yanl~~lar~~
içine almakla (Mil., bk., Fuad Köprülü, Ilk Mutasavmflar, ist., 1918, s. 7 ) ve tertibi
biraz kar~~~ k olmakla beraber, tarih ve dil sahas~ndaki Turkçülük çal~~malar~nda
bir dönüm noktas~~ te~kil eder. Yabanc~~bir mecmuadan terceme s~lretiyle ne~redilen
Memâlik-i Osmâniye'de Edebiyatm Terakkisi adl~~makalede, en çok ra~bet gören eserleri
olarak Telemak Tercernesi, bilhassa Lehçe-i Osmâni kaydediliyor (Revue Encyclopedique'den naklen Musavver Mâlamat mec., nu. 18, 9 Haziran 1310-21 Haziran, 1894).
Charles Warren Hostler de, Türkiye'deki Pan-Turkistler'den bahsederken, bu fikirlerin yay~lmas~nda ilim adamlar~n~n mühim eserlerinin te'siri oldu~undan, Istanbul
Universitesi'nde hocal~k eden Ahmed Vefik Pa~a'n~n, vatanda~lar~na Osmanl~lar'~ n büyük Türk milletinin kollarmdan biri ve ana dillerinin, Türkiye s~n~rlar~~ d~~~nda
geni~~sahalarda konu~ulan Türkçe'nin bir lehçesi oldu~unu izah eden ilk Türkler'den biri oldu~unu yazar ( Turkism and Soviets, London, George Allen and Unwin
LTD.; New York, Frederick A. Praeger, 1957, s. 142).
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an<ane hâlini alm~~t~r. 1931'de Dürül-bedâyi.` ~stanbul Belediyesi'ne
ba~land~ktan sonra ve klâsilderin temsil edilip edilmemesi münâka~alar~~s~ras~nda tiyatro san'atkârlar~madan K. Kemal'in ileri sürdü~ü
fikirler, Vefik Pa~a'n~n bu yoldaki k~ymet ve ~öhret;nin delilidir:
"Hiç ~ üphe yok ki tiyatro Türkiye'ye admum atarken, A. Vefik Pa~a
gibi büyük bir adam~n sâyesinde kuvvetlice atm~~, yar~n~n Türk tiyatrosu için temel vazifesini görecek klâsiklerden Bes~nele'yi çekme~i,
tiyatronun alfabesinden ba~lama~~~daha münâ'sip ve daha selâmetli
bir yol görmü~, bize k~ymetli bir Moliere tercemesi ve adaptation silsilesi yadigâr b~rakm~~t~r. E~er Vefik Pa~a'n~n halefleri bu ç~~~ra devam etmi~~olsalard~ , bu gün esash bir tiyatromuz, h~rdavat yerine
dolgunca bir tiyatro kütüphânemiz olurdu; böyle her çâreye ba~vuran bir vaziyette de kalmazd~k. Vefik Pa~a'n~n tercemeleri ash kadar
mükemmel, ash kadar mana ve espiri vüs<ati ta~~r; hattâ Moliere'in
Mariage Forde'undan kuvvetli, bir Zor Arikâldm~z var.. Pa~a merhum,
bu seciyye komedilerini terceme, yahut adapte ederken hiçbirinin ta~~d~~~~seciyye alâmet-i fânkas~m bozmam~~, esere ve ~ahsa göre lisan
kullanm~~ , en temiz Türkçe'yi yazm~~ , en güzel Türk atasözlerini yerinde olmak ~artlyle sarfetmi~ti~ . Netice i`tibâ~lyle Avrupa'da, ingilizler'den sonra Almanlar, Shakespeare'i nas~l iyi anlayan bir millet
ise, biz de bütün ihrnâlimize ve eslâfi hâfizam~zdan silmemize ra~men,
Frans~ zlar'dan sonra Moliere'i, Pa~ a'n~n sayesinde büyük bir orijinalite ile terceme ederek kütüphânemize yerle~ tirmi~izdir44."
Hâlid Ziya U~akl~gil, Vefik Pa~a'n~n adaptelerinin bir muccize
kabilinden ba~ar~h ve "bu tarz için birer ~ah-eser" oldu~u kanaatindedir 45. Faruk Nâfiz Çaml~bel'e göre, Moliere'in eserlerini, asl~ndaki
bütün incelikleri muhâfaza ederek dilimize nakl ve terceme eden Vefik
Pa~a, tiyatro edebiyat~m~z için sa~lam bir temel atm~~t~r 48 . Frans~z
edebiyanna ve tem'â~â san<at~na vak~f bulunan Re~ad Nuri Güntekin,
Ahmed Vefik Pa~a'y~~Türk tiyatrosunun hakiki iki ve patronu kabül
eder; "Onun zaman~nda ve ondan sonra memleketimizde baz~~tiyatro
hareketleri olmu~tur; tek-tük piyes muharrirleri ve tiyatro idârecileri
44 Kli2sikleri
1 932.

Oynarnalv~z, Ddrü'l-bedtiyi< Mecmuas~, y~l 2, nu. 14, 15 ~ubat,

"Sahne Eserlerimiz, Perde-Sahne mec., nu. 9, 15 ikincikknun, 1943. Sancata
Ddir, Maarif Bas~mevi, 1955, C. 111., s. 167.
al Molike ve Ahmed Vefik Pa~a Merhum, Tann mec., nu. 15, 26 Birincilcknun,
1338 (28 Aral~k, 1922).
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görülmü~ tür; fakat hakiki san'at tiyatrosunu onun kadar iyi anlayan
yeti~memi~tir. Ahmed Vefik Pa~a, Moliere'i adapte etmekle i~e ba~lam~~t~ r; bu, demir gibi bir ba~lang~çt~r. Pa~a, memlekette, yerli mal~~
eserle tiyatro kurulamayaca~~n~~biliyordu; fakat yabanc~~eser tercemesi ile bunun mümkün olamayaca~~n~~anlayacak kadar da mütekâmil kafal~~ve san'at i~lerinin vak~f~~idi"."
Tevfik Fikret taraf~ndan tarama kalemiyle ve siyah mürekkeple
bir resmi çizilen, Yahya Kemal'in,
Hezjr g~bte o devr-1 kadim efendisine,
Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine
beytiyle canland~rd~~~~48 bu milliyet-perver, alim oldu~u kadar sancatkar da olan bu mütefekkirimizin, s~k s~ k azledilmesi dolay~s~yle hayat~,
bilhassa son y~llar~~maddi s~k~nt~lar içinde geçmi~ tir. Bu son y~llar~nda
onu birkaç ayda bir ziyâret eden Abdurrahman ~eref Bey, her ay
muntazaman ç~ kmayan ma<züliyyet maa~~ ndan ba~ka geliri olmad~~~m, bunun, evini idâreye bile yetmedi~ini, e~yas~run eskimi~, hatta
minder örtülerinin yamal~~oldu~unu kaydediyor ve "Tenezzül edip
de ne zamm-~~ maa~, ne güze~te maa~lar~n~ n te'diyesini istemi~tir.
n
47 Vatan gazetesi, ~~Nisan, 1941 (Zeki Pâkal~n, ayn. esr., s. 251). Vefik Pa~a'n~
tiyadro eserlerinin ~öhreti hakk~nda ~u makalelere de bak~n~ z : Muhmud Yesâri,
Ahmed Vefik Pa~a'n~n Hayat~~ve Eserleri, Tarih Dünyas~, c. in., nu. 32, A~ustos, 1952.
H. Fahri Ozansoy, Ahmed Vefik Pa~a, Devlet Tiyatrosu, nu. 4, May~s, 1952. Hasan
Ali Ediz, Ahmed Vefik Pa~a. ayn. ~nec., nu. 35, Ekim, 1957. Ayr~ ca bk., Cevdet
Perin, Tanzimat Edebiyatin'da Frans~z Te'siri., Ist., 1946, s. 84 v.d.
eserinde
48 Asl~~A~iyan Müzesi'nde bulunan bu resim ve beyit, t. M. K. Inal'~n
ne~redilmi~tir (Son Sadr-4 a<zamlar, c. v., s. 699, 705). Ahmed Ihsan, Servet-i fiinun
mecmuas~~tarihçesinde Vefik Pa~a'n~n da yeri oldu~undan bahseder. Resim tab`~~
için al~ nan ruhsatta, "Müslüman e~ has tasviri konulmamak ~art~" vard~r. Vefât~~
münâsebetiyle yazd~~~~makaleyi sansör ç~karm~~, resmin alt~na da isazan kaydini
koymu~tur. Mürâcaat etti~i Dâhiliye Nâz~r~~Münir Pa~a, resmi görünce, gözleri
ya~ararak, "Vestle-i rahmettir!" demi~, resmin alt~na "görülmü~tür" yazm~~t~r.
Vefik Pa~a'n~ n resmi, Servet-i jünun'da Müslüman e~hâsa hit ilk fotograf~~ te~kil eder
(Nu. 3, 28 Mart, 1307; nu. 1495, 9 Nisan, 1341). Hüseyin Rahmrnin babas~~Sacid
Pa~a'n~ n ikinci zevcesinin evi Bozdo~an-Kemeri'nde, Vefik Pa~a'ya babas~ndan
miras kalan eve biti~ikti. Tek ba~~ na, muhtelif ~ah~slar~ n seslerini taklid ederek
piyes oynama âdetini duyan Hüseyin Rahmi'ye, Vefik Pa~a, Mürebbiye roman~nda
Dehri Efendi tipini ilham etmi~tir (Refik Ahmed Sevengil, Hüseyin Rahmi Gürp~nar,
Ist., Hilmi Kitabevi, 1944, s. 63). Mürebbiye'de, Molih'in Les Prkieuse Ridicules komedsini, kendisi de rol alarak ev halk~na temsil ettiren Dehri Efendi, yaln~z bu bak~mVefik Pa~a'y~~hat~rlat~r (Kr~., Mürebblye, Kitabhâne-i Hilmi, 1927, s. 131 v. d.).
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Hastal~~~~mesmu<-1 ~âhâne buyurulup, maa~ât-~~mütedâhilesinin
tesviyesine irâde-i seniyye teallûk etmesi üzerine, li'ecilü't-te~ekkür bir
kerre sarây-i hümâyüna gitmi~ ti. Meziyyetleri yaln~ z istignâlardan
ibâret olsa bile, yine tebcile sezâd~ r" diyor 49. Bu ma~rur ve ferâgatkâr büyük devlet adam~ , geçinebilmek ve borçlar~n~~ödeyebilmek için
Rumeli-hisar~ 'ndaki arâzisini k~s~m k~s~m satma~a mecbur kalm~~,
vefâtu~ da, âilesinin geçimini te'min edebilecek hiçbir ~ey b~rakamam~~t~r 5°.
Abdülhak Hâmid'in "Türkiye'de Molikre idi" dedi~i Vefik Pa~a,
avrupai tiyatro edebiyat~m~z için terceme ve birer ~ah-eser say~lan
adapteleri ile sa~lam bir temel atmakla kalmam~~t~r; memleketimizde
ilk sâl-nâme onun taraf~ndan tertib edildi~i gibi, ~ecere-i Türld tercem.esi ile tarihi türkcülük yolunda ilk ad~m~~atan, Anadolu Türkçe5° Tarih Musiihabeleri, S. 225.
5° Vefik Pa~a'n~ n Rumeli-hisar~'ndaki evinin geni~~
arazisi mevcuttu. Bebek'te,
ufak bir evde aç~ lan College'e, müessisi Robert'in ve vereselerinin terketti~i (1875)
mebla~~n önce ~~6.000, sonra 20.000 liras~yle, bu s~ rada ma<zül bulunan Vefik Pa~a'dan arazi al~ narak, Robert College ad~~verilen mektebin birinci ve ikinci k~s~mlar~~
in~a edilmi~ tir (Osman Ergin, Türkiye Madrit Tarihi, tst., Osman Bey Matbaas~,
1940, c. ~~., s. 649 v. d.).
George Washburn, Vefik Pa~a'n~ n Robert College'e arazisinin ne kadar~n~~
ne zaman ve ne kadara satt~~~~hakk~nda etrafl~~bilgi vermektedir: Vefik Pa~a, Rumeli-hisar~ 'ndaki bu arazisini Paris elçisi iken (Ocak-~ubat, 186o—~ubat, 186 1) satmak
istememi~, bir y~ l süren bu vazifesinden ayr~l~ p memleketimize döndü~ü zaman,
paraya ihtiyac~~oldu~undan satma& raz~~olmu~tur. Alt~~ acre —bir acre takrIben dört
dönüm oldu~una göre, yirmidört dönüm— kadar~n~~ ~~600, bir müddet sonra da geri
kalan k~sm~n~~1800 kadar Ingiliz liras~na satm~~t~ . Dr. Hamlin, binan~n yap~lmas~na
müsaade verilinceye kadar bu paray~~ödemek hus~1sunda anla~m~~t~~ki bu, 2 Aral~ k,
1861 tarihine rastlar (Fifty Tears in Constantinople and Ricollections of Robert College, Boston ve New York, 1911,s. 7 v. d.); paran~n tamam~~1862'de in~as~na müsâadeden
sonra ödenmi~tir. Ancak, baz~~sebeplerle College'in yap~lmas~~gecikmi~~ve alt~~y~l
sonra, 20 Aral~ k, 1868'de mümkün olabilmi~ tir. George Washbum, iznin, Vefik
Pa~a'n~ n birkaç gün süren Ba~vekilli~i s~ras~nda verildi~ini söylüyorsa da, bu 1868
de~il, 1872 (3o Kas~m-2 Aral~k)'dedir. Vefik Pa~a, her halde arazisinin üçüncü parças~n~~ bu s~ rada satm~~t~ r: "Bu araziyi, Mr. Robert'ten ald~~~m mektup üzerine
derhal 13.2oo dolara sat~n ald~m. Bugün burada Theodoruse Hall ve alt~~profesör
evi bulunmaktad~ r. Ahmed Vefik Pa~a'n~ n bu zamanda paraya husüsi bir ihtiyac~~
yoktu; fakat College'in s~ cak bir dostu idi; istedi~i fiyat da çok uyg~u~du."
diyen George Whashburn, 1872-73'de, College'i ziyâret için Istanbul'a gelen Amerikal~~Mr. Bancroft ile Vefik Pa~a'ya gittiklerini, Pa~a'n~n, misafir-perverli~i ile Mr.
Bancroft üzerinde de çok iyi te'sir b~rakt~~~n~~yazar (Ayn. ~sr., s. u, 55 v. d.).
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si'nin ilk lügatini, kendinden sonrakiler için senelerce örnek te~kil
eden avrupai tarzda ilk def`a tarih ders kitab~~ yazan da Ahmed
Vefik Pa~a'd~ r. Zeki, dürüst, medeni cesarete sahip, müfrit derecede
milliyet-perver; nüktedan, ~ark ve Garb dillerinin birço~una hakk~yle vak~f bulunan Ahmed Vefik Pa~a, merrdeketimizin pek ender
yeti~tirdi~i nafiz bir ~ahsiyettir. Kör muhitinde maddi, manevi
~st~raplarla dolu hayat~n~n yegane tesellisini inzivada, hiçbir vaktini
bo~~geçirmeyerek kütüphanesinde mütâlea ile geçirrnekte bulan ve
2 Nisan, 1891 (20 Mart, 1307=22 ~a`ban, ~ 308)'denberi kaybetmi~~
oldu~umuz 51 bu alim ve büyük san<atkar~m~z, kendi vas~yyetine
uyularak, Rumeli-hisar~'nda, evinin civar~nda Kayalar mezarl~~~ndaki mütevaz~' kabrinde ebedi sükünetine kavu~mu~~bulunmaktad~r.

51 Ebüzziya Tevfik, memleketimizde Tanzimat'tanberi baz~~milli vak`alann
tarihlerini kaydederken, sal-nâmelerden de bahsetmi~tir. ("ledd-: Sâl-nâme, Bâ
Mdrifet-i Ahmed Vefik Pa~a, ~emsi Hicreeten, 1225—Kamert Hicreeten 1262",
Mdrifet-Takvim-i Ebüzziya, 1309/1310, y~ l 9, Matbaa-i Ebüzziya, 1310, s. 18).
Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fünun, nu. 3, 28 Mart, 1307; Resimli Gazete, y~l
I, nu. 3, 28 Mart, 1307. Her iki mecmuada Tercemân-: HaklIcat'ten naklen resmi
hâltercemesi, ikincide eserleri ve ~ahsiyeti hakk~nda daha geni~~bilgi verilmi~, memlekete sad~ kane hizmetinden, hiçbir vaktini bo~~geçirmedi~inden, cenaze masraf ~mn
Cib-i htimayun'ca tesviyesinden bahsolunmaktad~r.
Babas~~ Hayrullah Efendi'nin day~s~n~n o~lu Vefik Pa~a'n~n yel-at~m, Londra
gazetelerindeki telgraflardan ö~renen Hâmid, hizmetlerine mükafaten ailesine
taraf-~~ ~al~âneden maa~~tahsisini umdu~unu, 01 Mart, 1307 tarihli mektubunda
yazar. Yine Pirizade Isma`il Bey'e gönderdi~i 18 Nisan, 1307 tarihli mektubunda
ise, "Burada bir Lord Stanley vard~ r; Vefik Pa~a merhûmun dostlanndand~r. Merhûmun ailesinin Ramazan harc~n~~tedârikten âciz bir halde dûçar-~~ zarûret olduklar~ n~~ve binâenaleyh Han~m~'na bâ'z~~ irsalat-~~nakdiyyede bulundu~unu söylüyordu.
Gayretime dokunup icâbeden mahallere beyan-~~ hal ettim" diyor (Mektuplar, c.
~~., s. 66, 68). Ailesine maa~~ba~lanmas~~ hakk~ndaki arz tezkiresinden, Hâmid'in,
mektubunda bahsettiklerini resmi makamlara duyurdu~u, ilave olarak, Vefik
Pa~a'n~ n zevcesinin Galata'da oturan Ingiliz Postahanesi Müdiri'nin zevcesinden
on lira borç ald~~~~da anla~~lmaktad ~r. 6 May~s, 1891 tarihli bu vesika Son Sadr-t
a`zam/ar'da (C. v., s. 700) ne~rolunmu~tur.
Belleten C. XXIX, 10

AHMED VEFIK PA~A'YA DAIR
FIKRAL AR
Hiç kimseye benzemeyen, orijinal bir ~ahsiyet olan Ahmed Vefik
Pa~a'n~n, keskin zekas~n~ n tabii bir mahsülü olan nükteli, zarif, mizahi
sözleri, yapt~~~~i~ler, çok çapra~~k gibi görünen mes'eleleri akla gelmeyen, hattâ garip tedbir ve kararlarla kökünden hallediveri~i v. b.
husûsiyetleri halk aras~nda f~kralar halinde a~~zdan a~~za yay~lm~~t~r.
Bu f~kralarm mühim birk~sm~~onun kendi sözlerinden, daha az
birk~sm~~ise hakk~nda söylenenlerden meydana gelmi~~bulunuyor.
Ahmed Vefik Pa~a'n~n ~ahsiyetini, husüsi ve resmi hayat~n~,
o devreye âit baz~~mes'eleleri, çevresindeki baz~~kimselerin muhtelif
cephelerini de ayd~nlatan bu tarihi f~kralar—ister kendinin, ister
ba~kalar~n~n ona dair sözlerinden meydana gelmi~~olsun—birer vesika
de~eri ta~~maktad~r. Bu f~kralar aras~nda, x~v. as~r Acem ~airlerinden
olup, eserleri muhtelif Bat~~dillerine çevrilen, dolay~s~yle dünya çap~nda ~öhret kazanan me~hur mizah ~airi Zakanl~~<Ubeyd'e nisbet edilenler de yok de~ildir 52 ; bu da, Vefik Pa~a'n~n zarif ve nükteli sözleri, akla s~~mayan icraat~, garip hareketleri ile tan~nd~~~n~, bu gibi
~eylerin ona nisbet edildi~ini gösterme bak~m~ndan manal~d~r.
Ahmed Vefik Pa~a f~kralar~n~, esas~m te~kil eden vak`a ve sözlerin zaman~na göre iki kuma ay~ rmak mümkündür: ( ) Zaman~~belli
olmayan f~kralar, a~a~~da ne~redece~imiz f~kralar~n dörtte-biri kadard~r; bunlar umûmiyetle onun keskin zekas~m, hükümet i~lerindeki
aksakl~klar ve haks~z i~ler dolay~s~yle ta<rizli konu~malarm~, medeni
cesaretini, gurürunu, alayc~~tarafirn, ho~lanmad~~~~kimselerle konu~maktan duydu~u usanc~, rol yapmaktaki ba~ar~s~n~, nüktedanl~~~m,
çocuklar~na kar~~~nas~l sert bir terbiye usûlü kullan~p müsamaha etme52 Mesela Hasan Ali Yücel'in ne~retti~i ~u f~kra: "Birgün odas~nda imi~, katip
Nesib Efendi de yan~nda bulunuyormu~. Katibi yan~ndan uzakla~t~rmak üzre kap~y~~kapamas~n~~emretmi~. Kâtip bu emri yerine getirip tekrar yerine dönmek üzre
iken ~u ihtarda bulunmu~ : Ben sana kap~y~~ d~~ar~dan kapa! ' dedim." ( Pazartesi
Konu~malar, ~st., Remzi Kitabevi, 1937, S. ~~o), asl~nda Zakanl~~`1..jbeyd'e Aittir:
"Bir sakil, bir marIzin yan~na girer. Çok oturur. Mariz, ziyaretçilerin çoklu~undan
s~k~ld~~~n~~söyler. Herif, Öyle ise kalkay~m, kay~p~~kapayay~m! ' der. Marlz, ~u
cevab~~ verir: Kapa, fakat d~~ar~dan! ' " (Muallim Naci, `Ubeycllyye, Ist., Mihran
Matbaas~, 1305, s. 62).
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di~-ini, dedi-kodu yapanlar~~nas~l ~iddetle tahkir etti~ini, iskelede
vapur beklemekten çok sinirlendi~ini, kütüphânesinden kimseye kitap
vermeyi~ini, bahçe ile me~gi'd olmak ve a~aç yeti~tirmek merak~n~~53,
alçak gönüllülü~ünü ve gösteri~ten ho~lanmad~~~n~, zaman~nda k~ymetinin takdir olunmad~~~n~~ve iyi kalblili~ini v. b. muhtelif karakterlerini, husüsi hayat~m canland~ran f~kralard~r ". (2) Belli bir zamanla
s~n~rlanabilen f~kralar~, bunlara göre üç misli kadar daha faha fazla
yekün tutar; bilhassa me'muriyet hayat~m ayd~nlatma bak~m~ndan
mühimdir.
Vefik Pa~a hakk~ndaki belli bir zamanla s~n~rlanan fikralardan en
eskisi Tahran Sefirli~i ( ~ . vi. 1851-1 2. IX. 1854 ) zaman= âittir 55 ;
Bundan önceki me'murluklanyle, Terceme-odas~~ lit~lafâl~~~, Encümen-i Dâni~~a`zâl~~~~ile alâkal~~fikralara rastlam~yoruz. De`âvi Nâz~rli~-~~(ii Nisan, 857—A~ustos-Eylül, 1857) zaman~na âit bir fikradan,
borcunu vermeyenlere, kim olursa olsun, nekadar ~iddetli davrand~~~~
anla~~l~yor 56. Paris Sefirli~i (Ocak-~ubat, 186o--23 Kas~m, 1861)
s~ras~ndaki kesin ve kar~~s~ndakini susturucu kararlar~, medeni cesâreti,
dü~ündülderini oldu~u gibi söylemesi, rütbeye k~ymek vermeyi~i,
mes'eleleri can alacak noktas~ndan kavray~p i`tiraza meydan b~ralun~yacak ve bazan garip tarzda halledivermesi, sert mukâbeleleri, memle53 Sa<id Pa~a, Hac~~Mahmud Efendi'den naklen, "Vefik Pa~a Anadolu Müfetti~i iken, izmid'de bir da<vâ vâki< olmu~. Bu da<vân~n teshIl-i ru'yetini Ahmed Vefik
Pa~a'ya tavsiye etmek için Hac~~Mahmud Efendi'yi Izmid'e göndermi~ler. O s~rada
Ahmed Vefik Pa~a'n~n icrâât-~~tefti~iyyesince, Mahmud Efendi ne gibi ~eylere muttali< oldu~una dâir idi. Di~er hikaye, Vefik Pa~a ikinci def <a Vekâlet'inden sonra
Rumeli-hisan'ndaki bahçesinde büyük çamlar yeti~tirdi~inden, anlar~~al~p Y~ld~z
hadikasma götürmek için Saray'dan ba~çevan-ba~~y~~istemi~. Zât-~~~âhâne de, Mahmud Efendi'yi ba~çevan-ba~~~ile birlikte irsâl etmi~ler. Bunlar, bahçede büyük çamlar yerine birer-iki~er kar~~~boyunda iki mi, üç mü çam a~ac~~bulmu~lar, an~~mübeyyin idi." (Sa<id Pa~a'n~n Hâttrât~, c. n., Ist., Sabah Matbaas~, 1328, s. 24) diyorsa
da, bu f~kralan tam olarak nakletmemektedir. Bir saat kadar Ahmed Vefik Pa~a
hakk~nda konu~tuklar~n~, Hac~~Mahmud Efendi'nin kendisini e~lendirmek maksad~yle Vefik Pa~a'dan söz açt~~~n~, bu f~kralar~~nakletti~ini yaz~yor ve "Merhum,
bahçesinde büyük çamlar yeti~dirdi~ine dâir olan haberi ~le tül-i ma<züliyyetine
remz-etti~i vehleten hat~ra gelir amma, kendisinin âli-cenübâne ve isti~nâ-kürâne
meslekini bilenler bu tevcihi kabül etmezler; bilmem ki maksad~~ne idi!" diyor.
55 A~a~~daki f~kralardan nu. 1, v, xx, xx~n - xxv, xman, XXXVI, xxxvn~,

XXXIX, XL, XIII, XLIX, L, LI, LIII, LIV, LVU, LVIII, LXII, LXM.
55
55

Nu. xxv~.
Nu. xt.v.
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ketini yükseltici hareketleri, vatan-severli~i on f~kran~n meydana
gelmesine yol açm~~t~r 57 . Evkaf Nâz~rl~~~~(23. x~. ~~86 ~~—29. V. 1862)
esnâs~ndaki hayat~yle münâsebeti bulunan fikralann mevzuclan,
yersiz bâz~~dini adet ve an'anelerin b~rak~lmas~, dini kötüye kullanarak
tahsisat almak isteyenlerle mücâdeleleridir 58 . Anadolu Sa~-kol Müfetti~li~i zaman~na âit olanlar (22 Mart, 1863—Ekim, 1864), yine medeni cesâretini, mesela bir e~k~yâ ini hâline getirilen bir dergâh~~nas~l
y~kt~nverdi~ini, yard~m-severli~ini, hattâ bâzan kendini ~ikayet edenleri bile himâye etti~ini, bunu ö~renince susma~a mecbur kald~~~n~~
aksettirir 59. Rüsümat Eminli~i zamaluna âit (25. x~. ~~871-26. I. 1872)
yaln~z bir fikra vard~r ki, bunun esas~, hakk~nda fena fikirlere sahip
oldu~u kimselere ne kadar sert, haküret edici tarzda muamele etti~idir". Sadâret Müste~arl~~~~( 26. I. 1872-16. V. 1872 ) esnâs~nda
evrâka pek bakmamas~, Sadr-~~a`zarn'~n da`vetine kulak asmamas~~
dolay~s~yle hakk~nda bâz~~fikralar meydana gelen Vefik Pa~a'n~n 61 ,
Meclis Reisli~i (5. ii. 1877-14. vm. ~~877), birinci Ba~veldlli~i (4. I .
1878-18. Iv. 1878), ikinci Ba~vekilli~i ( 3o. x~. 1882-2. XII. 1882 )
devresindeki f~kralar keyfi icrâat~, ziyâretcilere yüz vermemesi, hatta
onlar~~ko~mas~, meb`uslara sert davranmas~, onlar~n basit hitâbeleriyle
alaylar~, önlenilemiyecek san~lan ve büyültülen hâdiseleri tek ba~~na
bast~nvermesi dolay~s~yla te~ekkül etmi~tir 62 . Vefik Pa~a'ya .it f~kralar
aras~nda en çok yekün tutan Bursa Valili~i zamamna rastlayanlard~r
(4. n. 1879-16. X. 1882) ; bu f~kralann te~ekkülüne sebep, tiyatroya
gitme~e halk~~te~vik hattâ mecbür etmek, ç~kmaz sokaklar~~y~kt~rmak,
yollara a~aç diktirmek, haks~zhklan önlemek gibi birçok resmi çal~~malar~n~n gerçekle~mesi için serbest ve garip icrâat~, akla gelmez tedbirleridir 63.
Ali Fuad Bey'in kaydetti~i gibi, "Vefik Pa~a'ya nisbet edilen o
kadar garip hikâyât vard~r ki, toplanacak olsa, Mudhikdt-~~Ahmed
57 Nu. n, XXXIV, XXXVIT, XLVI-XLVM, LII, Lx, LXI, Lxrv, Lxv. Bu vazifesinden
önce, çok k~sa süren Meclis-i vâlâ a<zâll~k~~zaman~~ile alâkal~~bir tek f ~kra vard~r
(Nu. rac~rv.).
118 Nu. vi, v~~, xxvra, Lxx~.
59 Nu. x~v, XXXVI.
88 Nu. x.
41
Nu. ~x, ~~~, XXXII.
82 Nu. m, XXI, XXVII, XXIX, XXXI, att~, xLm, xmv, Lnr, Lxvn, Lx~x, Lxx, Lxx~~~
-L~oc~v.
83 Nu. vur, xn, atm, xv, x~x, mar, xxx, Lv, Lv~, Lxv~, LXVIII.
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Vefik Pa~a ad~~ile bir cilt te~kil eder; ne yaz~k ki bilenler de azalmakta
oldu~undan, bunlar da koybolmaktad~r 64." Yaln~z Ahmed Vefik
Pa~a'n~n husüsi ve resmi hayat~m, muhtelif karakterlerini ayd~nlatmak
bak~m~ndan de~il, ayni zamanda o devre âit muhtelif mes'eleleri de
aksettiren bu f~kralar, içine ald~~~~küçük vak<alarla, hareketli diyaloglarla, nükteli ve mizahi ifadesiyle, bu nev<in san<at de~eri bak~m~ndan
da en güzel örnelderindendir.
A~a~~da, muhtelif eser ve mecmualardan derledi~imiz fikralan
ne~rederken, verdi~imiz notlardan anla~~laca~~~üzre, bunlann ilk
ne~rini esas ald~k ve ba~ka ne~irlerini, bas~ld~klar~~tarihi gözönüne
alarak s~ras~yle kaydettik. Derledi~imiz bu tarihi f~kralar~n say~s~~
yetmi~~be~tir. Bunlar, yabanc~~ veya yerli, Vefik Pa~a'y~~tan~yan
veya bunlar~n nakletti~i kimseler taraf~ndan, Charles Mismer, George
Washburn, Subhi, Mümtaz, Emin, Memduh, Fuad, SaLid, Paris
Sefiri Münir Pa~alar, torunu Fahrü'nnisâ Han~m, Washin.gton Sefiri
Süreyyâ Pa~azâde ~ekib, Reji Komiseri Nüri, Ali Su<avi, Fuad Pa~a'n~n torunu Keçecizâde Re~ad, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid,
Hac~~Ali Bey, Nâsûhi Bey, Ibnü'l-Emin M. K. Inal ,v. b. kimseler
taraf~ndan nakledilmi~~ve bu f~kralarm ekserisi bilhassa Ali Fuad, Faik
Re~ad, Abdurrahman ~eref gibi kendisini tan~yanlar taraf~ndan, veya
tan~yanlardan naklen tesbit ve ne~redilmi~tir; bâz~lann~n ne~rinde ise,
kimin tarafindan söylendi~i kaydol~mmayarak. "rivayet edildi~ine
göre" v. b. ifâdelere rastlar~z. Bunlar, rivayet edeni belli olsun, veya
olmas~n, hattâ hakiki, veya uydurulmu~~olsun, Vefik Pa~a'n~n ~ahsiyetini ve icrâat~n~~canland~rd~~~ndan tarihi bir vesikad~r; bu sebeple
onlar~~toplad~k ve ne~rediyoruz.

44 Ibrui'l-Emin M. K. Inal, Son Sair-: dzamlar, s. 737. M. K. mal, "Belki
o kadar garip hikâylitt varm~~t~r da — zabtetmek ötedenberi mu<tad~rruz olmad~~~~
için — aradan zaman geçince unutulup gitmi~tir. O hikâyelerin bize intikal eden
k~sm~, öyle bir cilt de~il, ancak küçük bir risâle te~kil edecek kadar mahdut oldu~u
gibi, bunlar~~bilen de birçok zat de~il, be~-on kimseden ibaret idi; onlar da gelip geçtiler" diyor (Ay~:. esr., s. 738). Ali Fuad Bey, ne~retti~i f~kralar~, Pa~a'r tan~yanlardan dinleyerek tesbit etti~ini, onunla ~ahsen tan~~mad~~um, "Bezm-i ülfetine dahil
olan zevattan baz~s~~el-yevm hayatta bulunmas~yle daha birçok f~kralar~~hat~ralar~nda nak~edilmi~~olaca~~ndan, anlar da naahfüzatlar~n~~tahrir eyleseler, ayr~ca bir
mecmua-i mehazir vücüde gelmi~„ olaca~~n~~kaydediyor (Ahmed Vefik Pa~a Fikdratt,
Servet-i finun mec., c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim, 1927; M. Kemal Inal, Son Sair-:
dzandar, s. 713).

1.
"Ali Pa~a, Ahmed Vefik Efendi'yi tan~mak arzusunu hani eden bir ifade ile
bana mü~arileyhten çok def 'alar bahsetmi~~ve ilrn-ü fazl~n~~ temdIhen, O, bir canl~~
kütüphanedir! 'demi~ti. Bir ba~ka def`a da, Ahmed Vefik Efendi, Sultan Süleyman
zaman~nda fevkande bir sadr-~~a<zam olurdu! ' süretiyle idare-i kelâm etmi~~ve fikrini isbat ve te'yid için de mü~arileyhin ~u menkabesini hikaye eylemi~ti: Birgün, maiyyet me'murlanndan biri, ufak-tefek borçlar~ndan dolay~~Ahmed Vefik Efendi'ye
~ikayet edilmi~~idi. Mü~ârileyh, medyünu, nezdine da 'vet ve eday-i deyn için bir
mehil ta 'yin etmi~~ve fakat ~nk~za-i mühleti müteakip yine ~ikayet vuku' bulmu~~idi. Bunun üzerine mü~arileyh, me'mür-~~medyünu tekrar celbederek sormu~ :
'Buraya nas~l geldiniz?'
'Beygir ile efendimiz'.
'Çok a<la, oturunut!'
"Müteak~ben ellerini biribirine vurarak, içeriye giren kap~c~n~n kula~~na birkaç
söz söylemi~ .. Biraz sonra kap~c~~tekrar gelerek, bir mikdar para getirip ç~km~~ .
Ahmed Vefik Efendi, getirilen paray~~ ikiye ay~rarak, birk~sm~n~~dâyine uzat~p,
Buyurun! Bu sizin alaca~~n~z 'demi~~ve medyüna da, Bu da size kald~!' deyip,
mütebaki paray~~vermi~. Me'mur bundan bir~ey anlamay~nca demi~~ki, Tereddüt
etmeyin, verdi~im para, pazarda satt~rd~~~m at~n~z~n bak~yye-i bedelidir !.' 5 "
Il.
Ahmed Vefik Pa~a'n~n, "Paris Sefareti'nden ça~u~lmasini icabeden sebep de
~ayan-~~dikkattir. Makundur ki sefaretlerin evrak-~~muhaberesini havi çantalar
bütün memleketlerde gümrük muâyenesinden muaft~r. Birgün Ahmed Vefik, Sefa ret-i Osmanlye'ye ait valizinin aç~lm~~~oldu~unu görür. Bundan o kadar müteessir
olur ki, çanta ile kendisine gönderilmi~~olan tütünün resmini tesviye edinceye kadar
pek ziyade muazzep olur ve Mösyö Thouvenel (Paris sefiri)'e de mürâcaatla ~ikayet ve ~ayet böyle bir hal tekerrür ederse hükümet-i metbüas~na mukabele-bi'l-misl
yap~lmas~~için mürâcaat edece~ini ve o vakit hangi taraf~n
isti`mal etti~i tezâ hür eyleyece~ini beyan eder. Naz~r, me'muriyyetinin la-yuhti oldu~unu söyleyince,
Ahmed Vefik Efendi, Zannetti~iniz kadar de~il, Ekselans, bu gün filan müessesenin
senevi 70.000 frankl~k mücevherat', rüs~lm-~~lazimeyi tesviye etmeksizin hangi mec 85 Charles Mismer, Souvenirs du Monde Musulman, Paris, Librairie Hachette,
1892, s. 143 v. d. Bu eserin Türkçe tercemesi: Mehmed Rauf, Alem-i islâm, Bursa,
Vilayet Matbaas~, 1327, S. 137. Abdurrahman ~eref, Tarih Muslihabeleri, Ist., Matba`a-i âmire, 1339, s. 227; müellif bu f ~kran~n, Vefik Pa~a'n~n De<avi Naz~rl~~~~
zaman~na ait oldu~unu kaydetmi~tir. Ali Fuad, Tarih( F~kralar VL, Ahmed Vefik
Pa~a F~kartitt, Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim, 1927. M. Kemal
Inal ,Son Sadr-i dzanilar, s. 713. Zeki Mal~n, Ahmed Vefik Pa~a, Ist., Ahmed Said
Matbaas~, 1942, s. 128.
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radan celbettigini bütün ~stanbul pek iyi biliyor! ' der ve pek tabii ihtilaf ba~gösterir 66 ."

"Midhat Pa~a'n~n nefyinden sonra, Parlamento, Sultan taraf~ndan ~ g Mart,
I877'de aç~ ld~. Arkada~~m~z Vefik Pa~a, Meclis Reisi seçilmi~ti. Onun müstakil
hareketi, kendine has hareket tarz~~ birçoklar~ n~~ hayrete dü~ürüyordu. Bu, e~ine
rastlanmaz bir Meclis'ti. Bir celsesinde ben de bulundum. Birçok hadiseler aras~nda,
Peygamber soyundan gelen ye~il sar~kl~~ bir hatibi susturdu ve sebepsiz olarak ikinci
def`a intizama, s~ ray~~ bozmamaga da`vet edildi; Vefik Pa~a ona hitaben, Sen sus,
e~ek! ' diye gürledi. O, vurulmu~~gibi, oturdu~u yere dü~tii 8°."
Iv.
"Ahmed Vefik Pa~a merhum Paris Set iri iken, ziyaretçilere Sefaret'te hüsn-i
muamele olunmad~~~~Bab-~~ âli'ye aksetmekle, yaz~lan muht~raya mü~ârileyh ~öyle
cevap yazm~~ : Jurnalc~lardan aç kalan, bizim Sefaret'e hüctim etmekte olup,
Sefâret ise ~maret olmad~~~ndan yüzverilmek mümkin olam~yor ' 69 ."
V.
"Vefik Pa~a, i~~ba~~nda dürüst ve hiddetli, evine ziyaret için gelen ahbablar~na
kar~~~çok yumu~ak ve nâzik oldu~undan, tabiatini tecrübe edenler ahlak~yle uzla~~rlard~. Maarif Naz~r~~ iken, bu dairenin mektupçuluguna ta`yin edilen Mehmed Memduh Pa~a ondan hiç incinmemi~, ma<z~ll bulundu~u s~rada da onun ziyaretine giderek sohbetinden zevk alm~~t~ r. Memduh Pa~a, "Oturdu~u ah~ab hane, Rumeli-hisarf= en yüksek burc-u bârûsu taht~nda a~~-boyal~, yedi-sekiz oday~~ mü~ temil
idi. Birgün yine oraya gittim; kendisini mütefekkir bir halde buldum. Sebebini
sordu~umda, Görüyorsunuz ya, kara içinde ikâmet eyledi~imden endi~edeyim! '
deyince, ' Kal`a harap de~il metindir, merâka mahal göremem! ' cevab~n~~ verdim.
Yok, bunun y~k~lacag~ n~~ dü~ünmüyorum; vükelâ, Belgrad-karas~'m S~rblar'a bah~eyledi. ~u karay~~ dahi satarlarsa acabâ benim yurdum ne olacak mülâhazas~ndan mustaribim! ' ta`rizi ile, Sadr-~~ a`zam Ali Pa~a'n~n siyasi idaresine ta~~att~~da
kahkaha ile güldü 69 ."
°e Mehmed Rauf, Alem-i ~slâm, s. 139. ~ bnü'l-Emin Mahmud Kemal mal,
Osmanl~~Devrinde Son Sadr-~~a`zanzlar, birinci bas~m, ~st., Ahmed Sa`id, Milli E~itim
Bas~mevi, 1940-48, s. 659. Zeki Mal~n, ayn. esr., S. 129.
67 George Washburn, Fifty Tears in Constantinople, Boston ve New York, ~ g~~ ,
s. 118 v. d. Sir Edwin Pears, Forty Y ears in Constantinople, New York, D. Appleton
and Company, mcm~x, s. 58. Zeki Pakal~n, Ahmed Vefik Pa~a, ~st., Ahmed Sa`id
Matbaas~, 1942, S. 129.
68 Fâik Re~ad,
Latiiif, ~st., Sancakyan Matbaas~, 1328, s. 232. ~ bnü'lE. M. K. Inal, Osmanl~~Devrinde Son Sadr-~~d zamlar, s. 639. Zeki Pakal~n, ayn. es~.,

S. 312.

69 Memduh Pa~a, Asvât-~~Sudür, ~zmir, Vilayet Matbaas~, 1328, s. 33 v.d. Ali
Fuad, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fünun mec., c. 6o, nu. 1554-80, 27 May~s, 1926.
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VI.

"Cevami`-i ~erIfede mihrab~n yan~ nda duran minâre boyundaki mumlar, yüksek bir fiyatla i`mal edildi~i halde ne~retti~i ziyâ, kandil derecesinde oldu~u için,
Süleymaniye Cami`i ta`mir olundu~u s~rada —Evkaf Naz~n bulunan— Ahmed Vefik
Pa~a, mumlann yerlerine mum ~eklinde ve zInet makam~nda a~açlar konulmas~na
te~ebbüs etmi~~ise de, dini kaidelere uygun olmayan bu hareketi pek çok ~ikayetlere
yol açt~~~ndan mumlar eski halinde b~rak~lm~~t~ r "."
VI'.
"~stanburda bulunan Haremeyn ahalisinin Surre için Evkaf Nezareti'ne müracaatlar~nda, Ahmed Vefik Pa~a, Oturdu~unuz yerde para al~yorsunuz; ne hakk~n~z var, Beyte'l-mal size ma'kil (r~zk) midir? Vermeyece~im! ' demesi üzerine,
mezkûr ahali bu cevaptan müteessir olarak Bab-~~ali'ye gelip, Sadaret Kaymakam'
Yûsuf Pa~a'ya ~ikayette bulunmu~lard~r. Yûsuf Kamil Pa~a, Ahmed Vefik Pa~a'y~~
Bab-~~ali'ye celbedip, Nice as~ rlardanberi muhâfaza edilen bir kaide birdenbire nas~l
de~i~tirilir; usûl-i mu`tadeye riayet ediniz!' demi~~ve Ahmed Vefik Pa~a, bunun
üzerine icab~n~~ icra etmi~tir 71."
Ibnü'l-Emin M. Kemal Inal, Son Sadr-~~a<zamlar, s. 708. Bu f~kra biraz farkl~~olarak
Abdülhak ~inasi Hisar taraf~nda da ne~redilmi~tir (Geçmi~~Zaman FIkralar~, Ist.,
Hilmi Kitabevi, 1958, s. 157) : "Ne gibi bir anla~mazl~ k neticesi olarak, bir aral~k
Rumeli-hisar~~ kaPalann~n hiç olmazsa birinin, yâni Za~anos Pa~a KaPas~'mn y~kt~r~lmas~~bahis mevzûu olmu~. Ahmed Vefik Pa~a, celâdetle kaPay~~ y~kt~ rma~a gelenlere f i'len mani` olaca~~n~~söyleyerek, Fâtih'in yapt~rd~~~~kaPalan, dü~manlar
memleketi istilâ ederlerse onlar y~kt~ r~rlar, yoksa dü~manlann yapmak istediklerini
biz kendimiz yapma~a kalk~~may~z. Ben ~imdi burada kaPalar~n bekçisi gibiyim.
Onu y~kmak isteyenlere ben mani' olaca~~ m diye, ne söylediyse söylemi~, fakat
Vefik Pa~a'n~n i`tirazlan muhakkak ki Padi~ah'a da aksetmesi üzerine, bu garip
f ikirden vaz geçilmi~."
70
ibnü'l-Emin M. K. Inal, Evkaf-t hürnilyan Nezt~reti'nin Tarihçe-i te~kilât~~ve
Vüzzânn Terâcim-i ahvâli, Evkaf-~~islâmiyye Matbaas~, 1335, s. 120. Ayn. müellif,
Osmanl~~Dev~inde Son Sadr-: dzamlar, s. 661. M. K. mal, bu münasebetle Izzet Molla'n~ n, Sultan Mahmud'un emriyle, devletin gelir ve giderine âit yazd~~~~layihay~~
ne~rediyor; bununla, Ahmed Vefik Pa~a'n~n bu f ~kraya mevzû te~kil eden icraat'
aras~nda yak~n bir ba~l~l~k buluyor: "Cevân~i`de ne kadar cesim bal mumu varsa,
yerlerine birer boyal~~amud vaz'olunup
Nusreeteki âvize gibi mihrab~n
cânibeynine âvizeler konularak, bal mumlar~n~n akçesi, vazife-i kalIle-i hademeye
zamm ile, güzelce müezzin ve temizce kayy~m bulmal~d~r. Ayasofya'da ve sair
salâtin cevami`inde ikamet edecek müezzin bulunmaz. Bila-faide mihrâbta otuz kese
akçelik mum yan~p, n~sf~~sirkat olunmaktad~r. Allah ve Resûriinün rizas~~olmayan
~ey, mihrab-~~cevami`cle icra olunmak reva de~ildir." (Ayn. esr., S. 714). Zeki Pakal~n, ayn. esr., s. 303.
71 Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Evkaf-~~hümâyân JVezâreti'nin Tarihçe-i te~kilât~~ ve
Vüzzânn
ahvâli, S. 120 v. d. Ayn. müellif, Osmanl~~Devrinde Son Sadr-1 a<zamlar, s. 661.
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VI I I.
"Bursa Vâlisi bulundu~u s~rada, uzun müddet aç~kta ve sefâlet içinde kalan
nahiye müdürlerinden biri arz-~~hâl takdim etmek isterse de, pul almak için paras~~
bulunmad~~~ndan ve puLsuz arz-~~hâl kabül edilemeyece~ini de bildi~i için, ahbâblar~ndan birinin setresini al~r; Vefik Pa~a'n~n huzü'runa ç~kar. Yerle beraber
temennâ ettikten sonra, ~ifâhen a~a~~daki arz-~~hâli okur:

Huzür-~~âlf-i cendb-t hazret-i Vilâyet-penâhrye Afa`raz-z Çâkerleridir ki:
Kullan, k~rk sene hizmet-i devlette bulunan ibrâz-: sadâkat etmi~~ve nice senelerdenberi
aç~kta kalarak sefâlete u~ram~~~ oldu~umdan, bir nâhiye müdürlü~üne ta<yinime
cellle-i vilâyet-penafleri ~âyan buyurulmak bâb~nda emr-i ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
Pul. Üzerinde ji sene. . . Mayu.. in~zâ. . Filân bendeleri. .
"Ahmed Vefik Pa~a, bu sözlü arz-~~hâli dikkatle dinledikten sonra, tebe~ir
getirterek istid<ay~~ okuyana, Arkan~~ çevir!' der ve setresine, `Sual olunmak üzre
taraf-~~ defterdârrye' yazar; Defterdâr'a gitmesini emreder. Havâle olunan istid%
sahibi, Defterdâr'a gider. Selam verdikten sonra, arakas~n~~çevirir. Defterdâr, hayret içinde, havâleyi okuduktan sonra, Pa~a'ya gidip, `Seyyâr bir havâlenizi ald~m,
ne ferman buyurulur? ' der. Pa~a, Adamca~~z, pul paras~n~~ bile tedârikten âciz
kald~~~n~~anlatmak için, bana ~ifâhen arz-~~hâl verdi. Ben de sana havâle ettim;
aç~k bir yer bul da, ta`yin et!' der. Defterdâr da, ald~~~~bu emri yerine getirir 72."

"Ahmed Vefik Pa~a, Sadâret Müste~ar~~ iken, Sadr-~~a`zam_ Mahmud Nedim
Pa~a mütemâdiyen yan~na ça~~rt~p türlü türlü emirler verme~e ba~lad~~~ndan,
Müste~arl~k odas~n~~kap~~arkas~ndan kilitleyip, kendisini da`vete gelenleri içeriye
sokmam~~, Sadr-~~a`zam bu devaml~~da`vetlerinden vaz geçmi~tir 73."

"Rüst~mat EmIni iken, Bal~k-hâne Nâz~r~'m ça~~rt~p, bal~k rüsömunt~n mikdânn~~sormu~ .. Naz~r, üç senedenberi o me'muriyyette bulundu~unu ve gösterdi~i
dikkat ve gayret sâyesinde rüs~lm-~~kadImenin üç sene zarf~nda iki misline bâlig
oldu~unu söylemi~~ve ~u hâlde takdir bekler iken, 'Ben bilirim o ne tutar! Seni
h~rs~z herif seni! Ç~k d~~ar~!' itâblyle ko~ulmu~. Me~er Bal~k-hâne Nâz~r~, Ahmed
Vefik Efendi'nin defterinde fenâlar sütünunda kay~tl~~imi~~74 ."
73 Ayn. eserler, s. 121; s. 729. Ali Fuad, Tarihi F~kralar VI., Ahmed Vefik Pa~a
F~karât~, Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim, 1927. Zeki Pâkahn, ayn.

eS7., S. 304.

73 Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Evkaf-~~Hümâyün .Neziketi'nin
te~kilât~~ve
Vitzzâ~~n Terâcim-i ahvâli, S. 1 2 1. Ayn. müellif, Son Sadr-~~a<zamlar, s. 666.
74 Abdurrahman ~eref, Tarih Musâhabeleri, s. 226.
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XI.
"~adâret Müste~âr~~iken, evrâka bakmay~p, 'Ben Mektupçu de~ilim; vazifen~ ,
devletin mühim i~leri hakk~nda isti~âre edildikte re'yimi beyan etmektir' der imi~ ;
hatta birgün sadr-~~a`zam taraf~ndan üç-dört kerre ça~~rt~ld~~~ndan, son def`as~nda
gitmemi~, kap~s~n~~ kilitleyip oturmu~~75 ."

"Bursa Valisi iken yapt~rd~~~~hastahâneye gelir tedâriki maksad~yle tiyatro aç~p
kendisi, Moliere'in hafif komedyalar~ m terceme eder ve me'murlar~, e~râf~~cebren
tiyatroya abone yazar idi. Nâibü'~-~er` As~m Bey, meslek icâb~~tiyatroya gidemeyece~ini bahâne ederek, abone bedelini vermez. Bir sabah bakar ki, arabal~~~n~n kap~s~~ gece, Vâli'nin emri ile ördürülüp, hayvanlar~~içeride mahbus kalm~~~78."

"Bursa'da iken arabas~yle sokak sokak dola~~r ve arabac~y~~kasden ç~kmaz sokaklara sokarak, araba durunca, `Vâli Pa~a'n~n arabas~~ hiç durmak olur mu?'
diyerek, Belediye'den amele celbiyle, kar~~~gelen d~var~~ hemen y~kt~r~r imi~. Bu sürede bir hayli ç~kmaz-soka~~~açm~~~77 ."
XIV.
"Devirde gezerken bir karyeye u~rarp, hücrâ bir yerinde bulunan Bekta~~~
tekkesine gitmi~~ve sonradan dergâh~~ rkt~rm~~ ; me~er, dergâh~n bir vakittenberi
e~k~yâ s~~~na~~~oldu~unu tahkik etmi~~imi~~78 ."
Abdurrahman ~eref, ayn. esr., S. 227.
Ayn. esr., s. 227. Ali Fuad, Taril~ f F~kralar — VI., Ahmed Vefik Pa~a Fikar~iti,
Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim, 1927. M. K. Inal, Son Sadr-~~ dzamlar, s. 687. Zeki Pâkalm, ayn. ~sr., S. 301.
Vefik Pa~a'n~ n Bursa Valili~i'nden azlinin sebeplerini içine alan Meclis-i vükelâ
mazbatas~nda, aleyhinde ileri sürülen ~eyler aras~nda, "Vilâyetin Adliye Müfetti~ini —ki bu zat ilmiye ricâlinin fudelâ ve zürefâs~ndan As~m Beydir— tahkir etmesine ve oturdu~u hânenin önüne d~var çekerek ihtiyaçlar~n~~tazy~ k etmek gibi iz`âcât-~~ gayr-~~ ma`küleye mebni" kayd~~ da vard~r (Mazbata metni için bk., M.K. Inal,
Son Sadr-~~ dzamlar, s. 687). Bu f ~kran~n, bu hâdiseden mülhem oldu~u anla~~l~yor.
Abdurrahman ~eref Bey'in Tarih Musdhabeleri'nde, bu zât hakk~nda ~u bilgi
verilmi~tir: Mustafa As~ m Bey "latifeye meyyâl bir zât olup, hayli niyâbetlerde
bulunmu~, Bursa Nâibi iken, vâli Ahmed Vefik Pa~a ile olan mâcerâs~yle i~tihâr
etmi~tir (S. 318).
77 Ali Fuad, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fünun mec., c. 6o, nu. 1554-80, 27 May~s,
1926. Abdurrahman ~eref, aya. esr., s. 228. M. K. mal, Son Sadr-~~d zamlar, s. 715.
Zeki Pâkal~ n, ayn. ~sr., s. 301.
78 Abdurrahman ~eref, ayn. esr., s. 228. Zeki Pâkal~n, ayn. esr., s. 301.
75
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"Bursa'da kafadar' bir Müddei Muavini var imi~ ; ak~amlar~~ o günki icraat~n~n
hikmetini sorar ve Pa~a da izah eyler imi~. Bir def`a, Mudanya Kaymakam~'na,
f ilan yerine kadar Bursa yolunun iki yan~na a~aç diktirilmesini emretmi~. Ormandan ç~kar~lan fidanlar fazla geldi~inden a~aç dikme, ta`yin edilen yeri a~m~~. Ahmed Vefik Pa~a muayene ve tahkika gitti~i zaman, gösterdi~i noktadan ileri ne
kadar a~aç dikilmi~~ise hepsini söktürmü~. Hikmeti soruldu~u zaman, ` Mudanya
Kaymakam', verdi~im emri bu def`a fazla icra etti; yar~n da eksik icra edebilir! '
cevab~n~~ vermi~.""

"Tekaüt olarak Bursa'da ikamet eden mutasarr~flardan bir pa~an~n k~rk-k~rkbe~~ayl~~~~tedâhül etmi~. Zavall~~ adam hasta ve zaruret içinde imi~. Haremi üfürükçü
hocalara i`tikad etti~inden, Pa~a's~n~~ tedavi için, eline geçen paray~~ anlara verir
imi~. Bu hikmete mebni Ahmed Vefik Pa~a, o aileyi mahrum b~rak~r imi~. Adamca~~z vefat etmi~. Vali Pa~a i~itince, vezneclar~~ ça~~r~p, müteveffân~n matlübât~n~~
hemen tedarikle, mirasç~lar~~ aras~nda hemen taksim edilmek için Mahkeme-i ~er`iyye'ye teslim etmesini emretmi~. Her~eyin sebebini sormak' adet edinen Müddei
Umumi, ber-mu'tad, ak~am üzeri, izahat istemek maksad~yle, 'Bu adam~~evâhir-i
ömründe süründürdünüz; vefat' günü tekmil alacaklar~n~~ niçin verdiniz?' demesi
üzerine, Ahmed Vefik Pa~a, ` Oras~n~~ sonra anlat~ r~m. Sen ~imdi Pa~a (Adliye Naz~ n Cevdet Pa~a)'na yaz; bugün ölecek olursa, havâlelerini hemen dakikas~ nda tesviye ederim!' cevab~n~~ alm~~. Me~er Cevdet Pa~a'n~n geçmi~~maa~lar~~ Bursa'ya
havale olunmu~ ; fakat ne kendisine para verilir, ne de havale-nâmeleri iade edilir
imi~~

"Bursa'da efelerin acayip hususi k~yafetlerine aç~ ktan aç~~a husumet göstererek,
o k~yafetle ~ehre her kim iner ise, dizliklerini polisler makas ile keserler imi~. Hasan
Fehmi de, Ayd~n Valisi iken bu usulü tatbik etmi~tir 81 ."
79 Abdurrahman ~eref, ayn. es~., s. 228. Ali Fuad, Servet-i fünun mec., ayn.
cilt ve say~. Zeki Pakal~n, ayn. ~s~., S. 301.
80 Ayn. esr., s. 228. Bu f ~ kra biraz farkl~~olarak Abdülhak ~inasi Hisar taraf ~ndan da ne~redilmi~tir: "Ahmed Vefik Pa~a, Ahmed Cevdet Pa~a'y~~ hiç sevmezmi~ .
O, Adliye Na'z~r~~ oldu~u zamanda ödenmemi~~ayl~ klar~n~n te'diyesini Bursa'ya
havale ettirmi~ ; fakat Ahmed Vefik Pa~a ne paray~, ne havaleleri göndertmemi~ .
Cevdet Pa~a taraf~ndan bu i~~tekrar sorulunca, 'Pa~a e~er birgün vefat ederse,
bütün havâlelerini alacakl~lar~na derhal ödettirece~imi te'min ederim! ' demi~~
(Geçmi~~Zaman F~kralar!, Ist., Hilmi Kitabevi, 1958, s. ~~5o v. d.). Zeki Pâkal~n,

ayn. CST., S. 302.
81 Abdurrahman ~eref, ayn. esr., s. 228. Ali Fuad, Servet-i jünun mec., ayni cilt
ve say~. Zeki Pakal~ n, ayr~. esr., s. 3o1.
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"Bir köylü kad~n, Ahmed Vefik Pa~a'ya mürâcaat edip, saatini kaybetti~ini ve
arad~~~~hâlde bulamad~~~n~, Vâli Pa~a'n~n, e~er gözlü~ünü takar ise kaybolan ~eylerin bulundu~u yeri ke~feyledi~ini haber verdiklerini, bu sebeple köyünden Bursa'ya geldi~ini ifâde eder. Ahmed Vefik Pa~a, kad~n~ n hangi köyden oldu~unu ve
saatini ne zaman kaybetti~ini sorup anlacliktan sonra, bir müddet beklemesini emreder. Çar~~ya bir adam gönderip, münâsip bir saat ald~m. Kad~n~~huzüra ça~~rt~p,
tek gözlü~ünü, takarak, Han~ m, ben kay~plar~~ bulurum amma tâze iken bulurum.
Sen, vaktini geçirmi~sin; ~imdi bu saati al kullan; bir daha kayb~n olursa, k~rksekiz
saati geçirmeden mürâcaat et! ' diyerek, hat~r~ n~~ ho~~ederek kad~n~~ köyüne iâde
eder 82 . "

"Bursa'da caddeleri geni~letti~i s~rada, Yürüyen Dede isminde bir türbenin
y~ kt~ r~lmas~yle soka~a ilâvesi lâz~m gelmi~. Ahmed Vefik Pa~a, ulemâ ve e~raftan
bâz~lar~~ile beraber türbenin ba~~na giderek, Yürü, yâ dede ! ' diye üç def`a seslendikten sonra, Dede Hazretleri elbette yürüyüp gitmi~tir, ayak alt~nda kalmayacak a! ' diyerek, türbeyi y~ kmalar~n~~emretmi~tir 83 ."
XX.
"Usül-i muhakeme kân~lnu ile adliyeye âit vazifeler ta<yin edildi~inden, mülki
me'murlar~n tevk~f ve habsi gibi urf i emirlerine müddel un~t'uniler mâni< olmakta
idi. Bundan Ahmed Vefik Pa~a s~k~l~yor ve günün birinde sadr-~~a<zam olursa, Adliye dâiresine giderek, binek-ta~~nda Paydos! ' nidâs~~ile dâirenin kap~larm~~ kapayaca~~n~~söyler imi~~ve bu sözü Istanbul'da da yay~lm~~. Bir aral~k Adliye dâiresi
ta'mir olunup, kudemâdan bir kâtip efendi, sand~ klarda eski bir evrak dosyas~~ aramakla me~gül iken, irgad-ba~~~ ö~le paydosunu ilân etmekle, zavall~~adam, Ahmed
Vefik Pa~a'n~n sadr-~~ &zam oldu~u ve Adliye'yi ta<tile geldi~i zann~na kap~larak,
acele ile sand~~~~kapay~p, tak~m~ n' toplamak için kalem odas~na ç~ km~~t~r 84 ."
82 Cemâleddin,
zurefâ (Ist., Ikdam Matbaas~, 1314, s. 138): Fahrünnisâ
Han~m'~ n makalesi. Ali Fuad, Servet-i /arzun mec., ayn. cilt ve say~, ayn. makale.
~smail Hikmet Ertaylan, Ahmed Vefik Pa~a, ist., Kanaat Kütüphanesi, 1939, s. 16.
Ibnü'l-Emin M. Kemal Inal, Son Sadr-t a<zamlar, s. 729. Zeki Pâkal~n, ayn. esr.,
s. 302. Bu f ~kran~n nas~l meydana geldi~i hakk~nda fikir edinmek için, a~a~~daki
Lxv~~numaral~~f ~kraya ve ~ 3o'uncu not'a bak~n~z.
83 Abdurrahman ~eref, ayn. esr., s. 230. Ali Fuad, Servet-i fünun mec., ayn. cilt
ve say~. Ismail Hikmet Ertaylan, Ahmed Vefik Pa~a, Ist., 1939, S. 15 v. d. Zeki Pâkal~n, ayn. esr., s. 303.
84 Abdurrahman ~eref, ayn. esr., s. 227. Ali Fuad, Servet-i fünun mec., c. 6o,
nu. 1554-80, 27 May~s, 1926, Ahmed Vefik Pa~a. Müellif, Vefik Pa~a'n~n bu rivâyeti
ahbablar~na kar~~~tekzib etti~ini, "O söz iki cihetle benim sözüm olamaz: Evvelâ,
paydos lâfz~~ amele ta 'biridir; sâniyen, Adliye'nin ta 'fili, adâletin ta<tili demektir.
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"Berlin Kongresi'nin müzakere olundu~u ilk günlerde, Rus ordular~mn Istanbul'a yakla~mas~~ sebebiyle heyecan artm~~~ve Rus murahhaslar~, Islâmlar taraf~ndan
H~ ristiyanlar'~n katlolunaca~~n~~ ileri sürerek, Istanbul'a asker idhalini istiyorlard~~
(H. 1295—M. 1877-78). I~te bu s~ rada Zabtiye Na'z~ r~~ Haf ~z Pa~a'dan Bab-~~ ali'ye
derhal gönderilen tezkirede, Tatavla'da toplanan birçok ahalinin ayaklanma al'ametleri gösterdikleri haber verilmi~~ve Ta~k~~la ile Beyo~lu Ihtiyat K~~las~'ndan
hemen birkaç tabur sevk~yle bu ayaklanman~n bast~r~lmas~~luzumu bildirilmi~tir.
Bu haber üzerine Ba~vekil Ahmed Vefik Pa~a hemen arabas~ n~~ haz~ rlatarak Tatayla'ya do~ru gitmi~. Hakikaten, marangoz kalfas~~ ve terzi ç~ ra~~~makülesinden be~~
-alt~yüz a~a~~l~k kimse toplan~p ba~~rmakta imi~ler. Ahmed Vefik Pa~a'y~~ görünce
sesinden ürkmu~ler. Pa~a, arabadan inip —romatizmadan mustarip oldu~u için—
topallaya topallaya numayi~cilerden birini yakalayarak kal~n bastonu ile bir-iki
indirdikten sonra, elindeki kurtulunca bir ba~kas~n~~ yakalamak için birkaç ad~ m
se~irtmi~, bunu gören serseri toplulu~u çil-yavrusu gibi da~~lm~~t~ r. Pa~a, Y~ld~z'a
giderek, Zabtiye Naz~ r~~ Haf ~z Pa~a'y~~ ça~~rtm~~ t~ r. Vak`aya ~ahit olan birinin ifadesine göre, Haf~z Pa~a içeri girdi, Ahmed Vefik Pa~a, yakma geliniz diye ça~~rarak,
aralar~nda birkaç ad~ml~ k mesâfe kal~nca, iki parma~~n~~ birden uzat~p, ben, adam~ n
iki gözünü birden oyar~m diyerek, Haf ~z Pa~a'n~n üzerine do~ru yürüdü ve seni
miskin herif seni! Taburlarla asker sevkedece~ine, kendin gidip de o karga derne~ini
niçin da~~tmad~ n? Devletin ba~~na gâile mi açacaks~n tekdirleri ile d~~ar~~ ko~du.
Me~er bu Tatavla derne~i, bir çiban-ba~~~koparmak ve Rusya emellerine hizmet
için fesadç~lar taraf~ndan tertibedilmi~~imi~~85 ."

"Vefik Pa~a Bursa Valisi iken, kendisine mürâcaat edenlerden ~i~man bir adama sebepsiz yere ~iddetli muâmelede bulunmu~, yan~nda bulunan bir ahbab~n~ n
böyle bir muameleye mahal olmad~~~n~~hat~rlatmas~~ üzerine, Bilmezsin, o ~i~manlar ne domuz olur ne domuz! Ben kendimden bilirim' diye mukâbele etmi~tir 86."

Bir memleket adaletsiz ya~ar m~? Fakat her dairede oldu~u gibi, Adliye'de de birtak~m fena adamlar bulundu~undan, o mak~1leleri bir küfeye doldurup denize atmal~d~ r!" dedi~ini kaydediyor ( Ayn. mec., c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim,1927, Ahmed
Vefik Pa~a F~kardtz). Zeki Pakal~ n, ayn. esr., s. 303.
85 Abdurrahman ~eref, ayn. esr., S. 231. Ali Fuad, Servet-i fünun mec., ayn. cilt
ve say~. Zeki Pakalm, ayn. esr., s. 195. Abdülhak ~inasi Hisar, Geçmi~~Zaman
F~kralan, Ist., 1958, s. 147 v. d.
86 Ali Fuad, Servet-i fünun mec., ayn. cilt ve say~ lar. Müellif, bunu ve bundan
sonraki f~kray~~ bi'zzat dinledi~ini kaydediyor. Ayr~ca bk., Ibnü'l-Emin M. K. Inal,
Son Sadr-t a<zamlar, s. 728. Zeki Pakal~n, ayn. esr., S. 112. Abdulhak ~inasi Hisar,
ayn. esr., s. 150.
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"~kinci ba~vekillikten ayr~ld~ ktan sonra, Mabeyn'de akdedilen bir komisyona,
~kinci Mabeynci Hac~~ Ali Bey vas~tas~yle Abdülhamid taraf~ndan da`vet edilen
Ahmed Vefik Pa~a, Efendimiz beni çocuk oyunca~~~zannediyorlar ! 'cevab~n~~vermi~~
ve Hah hah haah! ' diye gülüp da`veti reddetmi~tir 87 ."

"Subhi Pa~a erbab-~~maâriften biri ile Ahmed Vefik Pa~a'n~n ziyaretine gitmi~.
Ilmi mühahaseler s~ras~nda eski müelliflerden ve eserlerinden söz aç~l~ nca, Vefik
Pa~a, o zat~n filan fenne dâir filan eseri vard~r diye onlar~n bilmedi~i eserlerden
bahsetmi~tir. Bu hal, yarad~l~~~bak~m~ndan iddial~~ve ma~rur Subhi Pa~a'n~n dikkatini çekmi~; di~er zât ile aralar~nda bir müellif ismi uydurmu~lar. Pa~a ayni tarzda,
bu müellif in ~u fenne dâir ~u eserleri vard~r diyerek, o eserlere dâir fikirler ileri sürünce, hakikati anlam~~lar 88 ."

Süleyman Nazif, babas~ndan dinledi~i ~u hikayeyi naklediyor: "Tarih-i lbn
Haldan'un Istanbul'da, metninden önce Mukaddime'si ne~redilerek, birinci k~s~m

sab~k ~eyhü'l-~sla~n PIri-zade Sâhib, di~er k~s~mlar~~Cevdet ve Subhi Pa~alar taraf~ndan terceme ve tab`olunmu~tur; as~l tarih k~sm~~sonradan Subhi Pa~a'n~n eline
geçip, Arapça olarak bast~r~lm~~t~r. Mir'iit-~~qber müellif i Diyar~bekirli Sa`id Pa~a,
Ibn Hald~ln tercemesi'ni mütâlea ederek, Mukaddime'deki mükemmelli~i metinde bulamay~p, metinde birçok yerlerin beyaz b~rak~ld~~•n~ , ifâdenin Mukaddin~e'dekinden
farkl~~ oldu~unu görerek, tarih bilgisi ile me~hur Ahmed Vefik Pa~a'y~~ziyaretle,
i~in asl~m anlamak istemi~tir. Pa~a, « ~bn Haldün, o Mukaddime'yi Murlkü'z-Zeheb
sahibi Mes`üdVnin bir eserinden alm~~t~r; kendi eseri e~ildir ' diye, tbn Haldün'u
tezylle kalkar. Mes`üdi'nin böyle bir eserini aray~p bulamayan Sa<id Pa~a, Cevdet
Pa~a'ya mürâcaat eder. Cevdet Pa~a, « Mes%di'nin öyle bir eseri yoktur. Eser, 'bn
Hald~1n'undur; fakat tarih k~sm~n~~tamamlama~a muvaf fak olamayarak müsvedde
halinde b~rakm~~t~r. Bas~lan eserdeki noksanlar bu sebeptendir; Ahmed Vefik Pa~a
bunu uydurmu~tur! ' der 89."
87 Ali Fuad, Servet-i fünun mec., c. 6o, nu. 1556-82, ~~ o Haziran, 1926, Ahmed
Vefik Pa~a. Müellif bu ne~rinde, f ~kray~, o s~rada orada bulunan Nas~ l~i Bey'den
dinledi~ini kaydediyor. Ayr~ca bk., ayn. müellif, ayn. mec., c. 62, nu. 1627-153, 20
Ekim, 1927, Ahmed Vefik Pa~a F~karâtl. Bu f~kra, bu yaz~m~zdaki XI. ve XL. numa

ral~~f ~kralar~~hat~rlat~yor.
88 Ali Fuad, Servet-i fiinun mec., c. 62, nu. 1628-154, 27 Ekim, 1927: Tarihi
F:kralar VI., Ahmed Vefik Pa~a F~karât~. Zeki Mal~n, ayn. esr., s. 306. Abdülhak
~inasi Hisar, ayn. esr., s. 1 56.
89 Ali Fuad, Servet-ifünun mec., c. 62, nu. 1628-154, 27 Ekim, 1927, ayn. makale. Bu f~kran~n dayand~~~~esas, bundan evvelkine çok benzemektedir; aradaki
fark~, eser adlar~n~n da kaydedilmesi te~kil ediyor.
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"Vefik Pa~a Tahran Sef iri iken, maiyyetinde çal~~an Posta Naz~r~~Haydar
Efendi'den naklen: Istanbul'a gelen ecnebiler, ~öhretinden dolay~~Pa~a'y~~ziyaretle,
ona effirbln, baston gibi ~eyler hediye ederler, o da bunlara kar~~l~k bat-pazar~ndan
k~r~k-dökük necef, akik v. s. ta~lar toplat~p, bir hakkâk ça~~rtarak, bunlardan yapt~rd~~~~ ~eyleri ecnebilere hediye ederdi; bir de tarihi hikâye uydurarak, Bu yüzük,
Orhan Gâzi'nin haremi ve Sultan Murad'~ n vâlidesi Nilüfer Hatun'un yüzü~üdür ' der, ecnebiler bunlar~~not ederlerdi 9°."

"Ahmed Vefik Pa~a'n~n ilk ba~vekilli~i, Rusya muhârebesinin sonuna rastlar.
Ricâlin at ve arabalar~~cihet-i askeriyyece toplat~ld~~~~için, Vefik Pa~a da, Bâb-~~
âli yoku~undan yaya olarak inip ç~ kmakta idi. Birgün kendisi yine yaya giderken,
ricâlden Edib Efendi'nin araba ile yoku~tan indi~ini görür. Edib Efendi'yi kasden
tan~mazl~ktan gelerek, yan~nda bulunan Amedi Hulafâs~'nden Muhsin Bey'e, Bu
kimdir? 'diye sorar. Muhsin Bey, Edib Efendi!' diye cevap verince, Ahmed Vefik
Pa~a, Edebsiz! ' diyerek yoluna devam eder ve yoku~u ç~k~ncaya kadar be~-on
ad~mda bir ayni suâli tekrarlar, Edib Efendi bendeniz ! 'cevab~n~~ald~kça, Edebsiz !'
diye tekrarlar imi~~"."
XXVII I.
"Evkaf Nâz~r~~bulundu~u s~rada, Galata Mevlevi-hânesi ~eyhi Kudretu'llâh
Efendi'nin, dergâh~n muayyenât~~hakk~ndaki isteklerine kulak asmayan Vefik Pa~a'ya, ~eyh, Ben seni Hazret-i Mevlânâ'ya havale ettim!' diye inkisar edince,
Pa~a, Ben de seni Hazret-i Mevlâ'ya havâle ettim!' sözü ile mukâbelede bulunur
imi~~92."
"Meclis-i meb!üsân Reisi iken, müzâkere salonundan ç~k~nca odas~na kapan~r,
kahkahalarla gülermi~; böylece, bâz~~meb`uslann Irâd eyledikleri hitâbeler ile alay
edermi~~93."
"Bursa vâlili~i s~ras~nda, keyfi baz~~icrâat~ndan dolay~~ ~ikâyetler vuku< buldukça, Ayastafanos muâhadesi ile buras~~bizim hissemize dü~tü; ben istedi~imi
yapar~m!' dermi~~94."
90 Ali Fuad, Servet-i fünun mec., nu. 1628-154, ayn. makale.
91 Ali Fuad, ayn. nüsha ve ayn. makale. Zeki Pâkal~n, ayn. ess., s. 308.
92 Ali Fuad, ayn. nüsha ve ayn. makale. Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~
dzamlar, s• 71 4'
93 Ali Fuad, ayn. nüsha ve ayn. makale.
94 Ali Fuad, ayn. nüsha, ay~!. makale. Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr- ~~
a`zamlar, s. 686.
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"Ahmed Vefik Pa~a iki sene süren ikinci ba~vekilli~inde, Bab-~~ali'de Sadâret
arabas~n~~ çekecek iki hayvan vard~ r, biri Müste~ar, di~eri Âmedci'dir; halbuki bunlar~n biri çifteli, di~eri lagard~ r ' diyerek, Müste~ar Zihni ve Âmedci ~efkati Efendi'nin tebdillerine k~yam etti~i halde, kendisi azledildi~inden bunlar~n tebdiline muvaflak olamam~~t~r 95 ."
XXXI I.
"Sadâret Müste~ar~~iken evrâka ve müsveddelere bakmaz, hulafas~ndan Sad~ k
Bey'i kar~~s~na oturtarak bunlar~~damgalat~ r, Sad~k Bey güldükçe kendisi de gülermi~. Birgün, o~lu Refik Bey'le bu Sad~ k Bey'in civardaki bir evin penceresinde
duran bir k~za bahçeden i~aret ettiklerini görür. O~lu Refik Bey kaçar; Pa~a, Sad~k
Bey'i kö~küne götürür. Sad~ k Bey dayak yiyece~ini anlay~nca ve kuvvetli de oldu~undan odan~n kap~s~n~~sürmeler. Vefik Pa~a, ~eyh Balaban adl~~ kedisine, O~lan
~eyh, art~k her türlü edebsizli~i bitirdin de, bir de kom~uya m~~tecavüze ba~lad~n? '
deyince, Sad~k Bey, Evet, efendim, bu günlerde hasbamn pek ktistahl~~~~var! '
diye söze at~l~r. Pa~a, bu pervas~z tav~rdan dolay~~somurtarak yerine oturur; dayak
korkusu ile daha ileri gitmez. Sad~k Bey de, kap~y~~ aç~p savu~ur 98 . "
XXXIII.
"Bir bayram günü, evine gelen ziya.retçilere romatizmadan mustarib oldu~undan bahisle bi'l-vas~ ta ma`zerette bulunur, her zaman misal ir kabül etti~i odadan
ba~ka bir odada sevdi~i birkaç ahbab~~ile sohbet ederken, Aman! Aman!..' diye
ba~~rma~a ba~lar. Me~er bayram ziyareti için gelen Moral~~Celal Bey achnda biri,
avdet esnas~nda sokak kap~s~~ sanarak Pa~a'n~n oturdu~u odan~n kap~s~n~~açm~~ ,
Pa~a'n~n, ahbablar~~ ile sohbet etti~ini görmü~tür. I~te Vefik Pa~a, güya ~st~rabm~n
~iddetini anlatmak için ba~~rma~a ba~lam~~~ve Celal Bey gidince, kahkahalar~~
atm~~t~ r 97 ."
95 Abdurrahman ~eref, Tarih Musiihabeleri, s. 234. Ali Fuad, Servet-i fünun mec.,
c. 62, nu. 1627-153, 20 Ekim, 1927, Ahmed Vefik Pa~a F~krât~. Ibnü'l-Emin M. K.
Inal, Son Sadr-t a< zamlar, s. 728. Zeki Pakal~n, ayn. esr., S. 62.
98 Ali Fuad, Servet-ijünun mec., ayn. cilt ve say~. Zeki Pakal~n, ayn. esr., s. 30 5.
97 Ali Fuad, Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1829-155, 3 Kasm, 1927. /bnü'lEmin M. K. Inal, Son Sadr-~~a` zamlar, s. 730. Zeki Pakal~n, ayn. esr., s. 307. Abdülhak
~inasi Hisar'~n Geçmi~~Zaman F~kra/art'nda, bu f ~kra biraz farkl~~olarak kaydedilmi~tir : "Abdülhak Hâmid, ailesinin en ya~l~~ akrabas~~olan Ahmed Vefik Pa~a'y~~ arada-s~rada ziyarete giderlermi~. Birgün misafirlerlerle blunduklar~~odada
onun sanc~land~~~n~~görmü~ler. Kerevet üstüne yatarak, Aman beni ma<zur görün!' demi~~ve bütün misaf irler oday~~terketmi~ler; fakat Pa~a'n~n, yüzünden,
hastaland~~~ na ihtimal vermeyen Abdülhak Hâmid, ba~kalar~~oda civar~ndan
ayr~l~nca, anahtar deli~inden içeriye bakm~~, Vcf ik Pa~a'n~n misafirleri aldat~p
saym~~~olmaktan memnun, kerevetteki ~ilte üstünde ne~'esinden gülerek ve iki elini
~aklatarak, oynad~~~n~~ görmü~" (S. 154).
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"Ahmed Vefik Pa~a'n~n Paris Sefirli~i s~ras~nda zuhür eden ~am mes'elesinden
dolay~~mu~ber olan Napolon, bir kabül resminde Pa~a'nm yan~na gelerek, Votre
Empire Crague (Imparatorlu~un= çat~rd~yor) diyerek, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
çökme~e yüz tuttu~unu Imâ etmek istemi~tir. Vefik Pa~a'n~n, Bizim memleketimiz,
memâlik-i imparatoriyyenize uzakur; zât-~~ ha~metânelerinin hakk~m~zda do~ru
mâlümât alamayacaklar~~tabiidir. Bendeniz ise, Paris'te bulundu~umdan, memâlik-i
imparatoriyyenizin ahvâlini yak~ndan görüyorum; çat~rdayan sizin imparatorlu~unuzdur! ' cevâbm~~verince, can~~s~k~lan Napolon derhal yan~ndan ayr~l~r. Medeni
cesâretinden dolay~~kendisini tebrik eden ~ngiliz Sefiri'ne, Bu sözü sizin söylemeniz
lâz~m gelirdi, çünki devletiniz, söyledi~iniz sözlerden dolay~~sizi himâye ederdi:
halbuki benim devletim küçük bir ~ikâyet üzerine beni azleder! ' demi~, hakikaten
müteâk~ben inf isâl etmi~tir 98."

"Vefik Pa~a, o~lu Refik Bey'i içkiye dü~künlü~ü yüzünden evinden tardet~ni~tir. Refik Bey birkaç sene sonra vefât etmi~tir; Ahmed Vefik Pa~a, ta`ziyeye gelen
bir ahbâb~na, Benim için Refik on sene önce ölmü~tür; o zaman ta<ziye ede idiniz
de~erdi! ' demi~tir 99."

"Vefik Pa~a Anadolu Müfetti~i iken Kastamonu Mutasarr~fl~~fna ta`yin ettirdi~i Sefir-i KasIr nâm~yle tan~nan Yüsuf Riza Bey(Pa~a)'in, bir vilâyet vâlili~ine
ta`yinini Yüsuf Kâmil Pa~a'dan recâ eder. Pa~a, bir~ey söylemez. Recân~n tekerrürü üzerine bir kâtip ça~~rt~p, Rizâ Bey'in bir tahrirât~~vard~, getirin de Efendi
okusun! ' der. Efendi, kemâl-i dikkatle okur. Kendinin zemmedildi~ini görünce,
bir kelime sbylemeden tahrirât~~ b~rak~r; uzun bir temennâ ederek kalkar gider 100."

"Ahmed Vefik Pa~a Paris Sef iri iken, maiyyetinde Ba~kâtip bulunan As~m Pa~a'nm i~~için hiddetlenince yana~~m ok~ad~~un ve o muhterem zât, Pa~a'dan sekiz
sene önce vezirlik rütbesi ile müke~Teren Hâriciye Nezâreti ile ba~ka mühim me'muriyyetleri ihrâz etmi~~iken ziyâretine geldikçe minderin üstünde diz çökerek kemâl-i
hürmetle oturdu~unu ve Pa~a —hâl-ü tavr~yle-- bu vaz<~yeti pek tabii gördü~ünü
Fuad Pa~a'n~n torunu Re~ad Bey ve ba~kalar~~naklederlermi~~
98 Ali Fuad, Servet-i fünw~~ mec., c. 62, nu. 1629-155, 3 Kas~m, 1927. ~bnülEmin M. K. mal, Son Sadr-t a`zarnlar, s. 657. Hasan Ali Yücel, Pazartesi Konu~malar:,
~st., Remzi Kitabevi, 1937, s. 237. Zeki Pâkalm, aya. esr., s. 307.
99 Ali Fuad, Servet-i 'Umm mec., ayn. cilt ve say~.
1" ~bnül-Emin M. K. Inal, Son Sadr-: aczandar, s. 7:9.
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"Vefik Pa~ a, herkesle birlikte vapur beklemek sinirlerine, yahut kibrine dokundu~undan istanbura inmek ve ba~ ka bir yere gitmek icabetse, iskeleye u~rayarak
Rumeli-hisarrna gelecek olan ~irket-i hayriye vapurunu ev halk~ndan baz~lar~~
gözetip, Istinye'den kalkt~, Emirgân'a yakla~t~ , Hisar'a gelmek üzredir ' diye tekrar
tekrar haber vermeleri üzerine, tepedeki kütüphanesinden hareketle, ad~mlar~n~~
vapurun geli~i dakikas~ na uydurarak tam vaktinde iskeleye var~r, haz~r bulunan
vapura girermi~~1o 2."

"Sami-Pa~azadeler, bir bayram günü Pa~a'y~~ziyaretleri s~ras~nda büyük karde~leri ete~ine vard~ klar~~ halde, Sezai Bey'in uzaktan temennâ etmesi azametine
dokundu~undan, Bir daha geli~inizde yak~ ndan görü~elim! ' demi~tir 103."

"Abdülhak Hâmid Tarhan'~n ifadesine göre, Kara-da~~Prensi Nikola'n~n Istanbul'a geldi~i s~ rada Sultan Abdülhamid'in da`veti üzerine Vefik Pa~a Saray'a
gelir. Epeyi bekledikten sonra ne için ça~~r~l~p, ne için bekletildi~ini sorar. Di~er
Sadaret ma`zulleri ile beraber Prens'e takdim olunmak için da`vet olundu~u söylenmesi üzerine, Benim ba~çevanlar ile i~im yok! 'diyerek hiddetle yürüyüp gider

"Zihni Pa~a'n~n nakletti~i üzre, kendi Mektupculuk'ta, Vefik Pa~a birinci
def 'a Ba~vekâlet'te bulundu~u s~ rada, Vefik Pa~a, bir vilayet def terdarm~n azli için
Maliye Vekaletrne tezkire yaz~lmas~n~~ emreder. Mektupcu, odas~ na avdetle tezkireyi yazma~a ba~ larken, emredilenin Erzurum ve Sivas defterclarlar~ ndan hangisi
oldu~unu unuttu~undan gidip sorar. Pa~ a, bu def`a onlarla beraber di~er üç vilayet defterdar~n~ n da azli emrini verir; deliye ta~~atma kabilinden sormak hatas~nda
bulunup di~er defterdarlar~n azline sebep olmas~ndan dolay~~müteessir olan Mektupcu'ya,
karaku~rnin ne demek oldu~unu anlat~r 1O5."

"Sadr-~~&zam Sa<id Pa~a'n~n anlatt~~~ na göre, erâzilden biri, Vefik Pa~a'n~n
yal~s~na gider. Bu zât sohbet esnas~nda kad~n tabiatli bir erke~in namussuzlu~undan
°2 Ayn. esr., s. 731.
Ayn. esr., S. 731.
"4 Ayn. esr., S. 730. H. Ali Yücel, Pazartesi Konu~malar~, s. ~~).
105 Ali Fuad, Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1629-155, 3 Kas~ m, 1927. Ibnu'lEmin M. Kemal Inal, Son Sadr-~~dzamlar, S. 719. Zeki Pakal~n, ayn. esr., S. 194, 306
v. d. (mükerrerdir).
1
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uzun uzun bah.s ve ~ikayet ederek, zanr~mca onun müstehcen hallerini arplamak
sûretiyle kendi namus ve faziletini anlatmak ister. Pa~a, âdetinin aksine tam bir
sükûnetle dinledikten sonra, Nâmussuzlardan ~ikayet etmek bizim gibi namuslulann hakk~d~r; senin gibi rezillerin ~ikayete hakk~~yoktur. Kalk, s..dir kerata!'
diye ko~ar 188."

"Diyânbekirli Na`im Çorlu Kaymakam~~iken, bir haydudu tutturmas~ndan
dolay~~— o s~rada Edirne Valisi bulunan — Ahmed Vefik Pa~a'dan bir takdir-name
al~r. Pa~a'n~n birinci def`a Ba~vekâlet'e ta`yininin ikinci günü sabahleyin yal~sma
gidip tebrik eder ve takdir-nâmeyi gösterir; iltifat görür. Birkaç kerre de Bab-~~alrye
gider ve kabül olunur. Gündüzleri Bab-~~all'ye, geceleri yal~ya gitmenin ard~~kesilmez; Ahmed Vefik Pa~a'n~n sab~r ve tehanûr~ülü tükenme~e ba~lar.
"Birgün Bab-~~ali'de Müste~ar'la mühim bir mes'eleyi müzakere ederken,
müsâadesiz girme'~e al~~m~~~olan Na<im yine arz-~~enclam edince, Vefik Pa~a, Bre
serho~, h~nz~r kerata! ' diye ba~~rarak üstüne do~ru yürüme~e davramr; bir taraftan da a~alan ça~~rma~a ba~lar. Na`im son derece sür`atle odadan f~rlay~p, a~alara,
O i~i ben bitirdim; sizin içeriye girmenize lüzum kalmad~!' der demez taban~~ kald~r~p solu~u Sirkeci meyhanesinde al~r. Onun, a~alara söyledi~i sözü Pa~a i~itince,
kahkaha ile gülme~e ba~lar.
"Na`im ertesi günü, Ba~vekâlet Müste~ar~~Rauf Bey (Pa~a)'e verdi~i müzekkirede Deli, serho~tan korkar derlerdi. Bu tamamiyle yalan imi~. Delinin, serho~u
pabuçsuz kaç~rd~~~n~~ gördünüz!' der "7."

"Pertev Pa~a'n~n torunu Aziz Bey'den naklen: Vefik Pa~a'n~n ilk Ba~vekillik
s~ras~nda bir sabah Mahmud Pa~a'da Menge soka~~ndan geçiyordum. Yan~nda
u~ak ve yaver bulunmad~~~~halde Pa~a zuhûr etti. S~rt~nda ba~l~kl~~kaput vard~ .
Anadolulu bir Rum bakkal~n~n dükkan~n~n önünde durdu. Üstü aç~k bir kapta
bulunan et kav~~rmas~n~~— sopaya benzeyen — kal~n bastonu ile dürttü, yere döktü.
Bastonu kald~rarak, bakkal' azarlarp sö~me~e ba~lad~. Bakkal mukabeleye haz~rland~~~~s~rada, oradan geçenlerin vaz`~yyetlerinden, kar~~s~ndaki adam~n pek büyük
bir kimse oldu~unu anlad~, son derece ürktü; durdu~u yerde donakald~~108."

"Ahmed Vefik Pa~a De`avi Naz~n bulundu~u s~rada, bir bakkal, borcunu
vermedi~inden dolay~~~air Safvet'i ~ikayet eder. Naz~r, borçlu ~airin evine bir müba~ir gönderir. Safvet, ihtiyarl~~~ndan ve rahats~z bulundu~undan bahsederek daireye
108 Ibnül-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~&zamlar, s. 718.
107 Ibnu'l-Emin M. K. mal, Son As~r Türk ~dirleri, c. y~., ist., Devlet Matbaas~, 1938, s. ~ o88. Ayn. nniellif, Son Sadr-z &zamlar, s. 718.
"8 Ibnül-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~&zamlar, s. 717.
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gidemeyece~ini söyler. Mübâ~ir, Gitmezseniz, Naz~r beni ko~ar; ekme~imden
olurum! ' der. ~air, bu söz üzerine gayrete gelerek, bir sürücü beygiri getirtir; mübâ~irle birlikte De`avi dâiresine gider.
"Vefik Pa~a hiddetle icâbeden sualleri sorup azarlama~a ba~lay~nca, ~air Safvet
Ben mütekâidim; maa~~ald~kça esnafa borcumu veriyorum. Bakkala olan borcumu
da elime para geçtikçe verece~im; borcumu inkâr etmedim ki beni celb ve tevbih
ediyorsunuz!' der. Vefik Pa~a, ~airin habsini emreder.
"Safvet, gardiyandan kalem ve kâ~~t ister. O s~rada Mâbeyn Kâtibi bulunan
Ziya Bey(Pa~a)'e, u~rad~~~~musibeti yazar; yard~m ister. Ziya Bey, derhâl CIb-i
hümâyü'n'dan bir mikdar para al~r; Safvet'e göndererek onu habsten kurtar~r.
"Bu hadisenin geçti~i günlerde vefat eden ~air Beranje (Bftanger: 1780-1857)
hakk~nda devlet ve millet taraf~ndan gösterilen hürmet, ~stanbul gazetelerine de
akseder. Safvet, bir bak~ma bu Frans~z ~airinin ölümüne tarih, hakikatte Osmanl~~
~airlerinden musibete u~rayanlara mersiye olmak üzre bir manz~lme yazar. Bu
manzürnenin ba~~nda,
Beranje, misli yok ~âir imi~~ ~klinfri Pdris'ti
Göçüp gitmi~~bekdyd bezm-gâh-f zindegâniden
De~il ancak hür~erverler, ahdlf m~ltem_etmi~ler
Cüdâ oldii deyü bdyli jaslh-1 bf-müdâniden
Cenâzi masraf f olmak için i`tâ olunmu~tur
yüzbin frank savb-f
kadr-dânf'den
Bu ikrdmd, bu lütld ~âir-1 islâm elyakk~n
Hakdretler görür anlar e`âlfden, edânfden
diyen ~air Safvet, böyle bir muamele ~öyle dursun, hakârete u~rayan bâz~~~âirlerden
bahsettikten sonra, son k~s~mda kendine ait m~sra`lara yer vermi~tir:
Zavallf Safvet'in kurtulmadf gitti girlbânf
Du ~lest-1 Avsador etmekçiden, bakkiil Y dni'den
ini hamd-eylerim orsd bocd mevc-1 me~akkatli
Yana~t~m sâhil-1 pir fye hengâm-f cevâneden
O dând yerde yattxkçd idi Hak cürnlemiz mahfaz
De<âvf .Ndz~n'y/i her belâ-y1 n~lgehdr~ fd,en
Bu münâsebetle Manast~rl~~Naili adl~~~âir, Ahmed Vefik Pa~a'y~~hakl~~gösterme
maksad~yle uzunca bir ~iir yazm~~~ise de, bu gün elde bulunmayan bu ~iirin, Mahmud
Kemal Inal, hat~rlad~~~~a~a~~daki m~sra`lanm kaydeder:
De`âvf Weiz~rf Ahmed Veflk'd, Hak veri tevflk
qbâdu'lldh umürun do~rusü eyler idi tahkrk
Huzürundd ne Hâkim nutka kddirdl, ne di Patrik
Söz,atm~~~öyle merd-1 kârnili ibt~ll-i hak etmi~~
Tehakküm eyleyüb Safvet gibi bâzf koca zind~k "9
1" /bnü'l-Emin M. K. mal, Son As~r Türk ~âirleri, c. xx., ist., Maârif Bas~mevi, 1940, s. 1596, 1600. Ayn. müellif, Son Sadr-: dzamlar, s. 712.
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XLVI.
"Vefik Pa~a Paris Set iri bulundu~u s~ rada, Paris tiyatrolar~ndan birinde, bir
gece Hazret-i Muhammed'e dâir bir piyesin sahneye konulaca~~n~~ i~itince, bunun
men 'ini Hariciye Vekâleti'nden talebetmi~~ise de, kulak verilmedi~inden, oyun
gecesi tiyatroya gidip, perde aç~ld~~~~s~rada sahnenin ortas~nda görünmesi üzerine
oyunun temsil edilmedi~i, o vakte yeti~en birkaç zattan i~itilmi~tir."
Ayni hadise dolay~s~yle, Türkler'i tahkir eden bir piyesin oynand~~~~gece, Imparator'un tiyatro locas~ndan Ahmed Vefik Pa~a'n~n son derece hiddetli bir halde
ç~k~p gitti~i ve bu yüzden Napoleon'u gücendirmi~~oldu~u da rivâyet edilir n°.
XLV I I .
"Napoleon'un beyaz boyal~~ bir arabas~~ varm~~. Vefik Efendi de aynini yapt~rm~~ ; bununla sokaklarda gezerken halk, Imparator geliyor zannederek telâ~a dü~erler imi~. Arabay~~ de~i~tirmesinin kendine tebligi Fransa hükümetince reca olunmas~~
üzerine, keyf iyyet, Hariciye Nezareti'nden Vefik Efendi'ye yaz~lm~~.
"Istanbul'daki Frans~z Set iri, Padi~ah'~nkinin ayni olarak yapt~rd~~~~mükellef
kay~k ile gezdi~inden, Vefik Efendi, Nezaret'e yazd~~~~cevapta, Fransa Hariciye
Naz~r', kendi sefirlerinin Bo~aziçi'nde bindi~i kay~~~~görmüyor da, Osmanl~~sefirinin
Paris'te gezdi~i arabay~~ m~~ görüyor. Set ir, o kay~~~~ortadan kald~r~rsa, bu araba
kendili~inden kalkar' demesiyle, elçinin kay~~~~kald~r~lm~~ ; Vefik Efendi de arabas~n~~siyaha boyatm~~~ ln."
XLVIII.
"Deli nâm~~ verilen Ahmed Vefik Pa~a'n~n hus~1si kâtibli~inde bulunan Paris
Sef iri Münir Bey (Pa~a)'den naklen: Birgün Vefik Pa~a, Sadâret makam~ndan gelen
bir tezkireyi okuyup fevkande hiddetlendi. Pek a~~ r sözler söyleyerek, Git, bu
sözlerimi tamamiyle o deliye söyle!' dedi. Hemen Bab-~~ ali'ye gittim. Tebli~ine
me'mur oldu~um sözlerin a~~rl~~~ndan ürkerek, Sadr-~~a`zam'a söyleme~e cesaret
edemedim. Dahiliye Naz~ r' Cevdet Pa~a'ya gidip, tevassutunu reca ettim; ben de
ona gitmek üzre idim, gel beraber gidelim!' dedi. Gittik.
"Cevdet Pa~a, 'Ahmed Vefik Pa~a bendeniz ~öyle bir recada bulunuyormu~ '
mukaddimesiyle mes'eleyi anlatma~a ba~lar ba~lamaz, Edhem Pa~a ba~tan aya~a
hiddet kesilerek, 'Be adam, bu çocuktur, i~itti~ini dü~ünmeden söyler; fakat sen ak
sakal~nla o delinin saçmalar~n~~ nas~l söylüyorsun!' diye ba~~rmas~yle, sözünün sonunu dinlemeden savu~tum
n° Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~a'zamlar, s. 658. Bu f~kran~n ikinci
paragraf ~nda bahsedilen rivâyet, Charles Mismer'e aittir (Mehmed Rauf, Hât~rât-~~
âlem-i Islâm, s. 139). Bahsi geçen eser, Voltaire'in Maho~net ou le Fanatime adl~~ trajedisidir (Cevdet Perin, Tazminat Edebiyat~'nda Frans~z Te'siri, ist., 1946, s. 83).
511 Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~a'zamlar, s. 657. Ismail Hikmet Ertaylan,
Ahmed Vefik Pa~a, Ist., 1939, s. ~ o. Abdülhak ~inasi Hisar, Geçmi~~Zaman F~lcralart,
s. 146.
112 Ibnü'l-Emin M. K. Inal; ayn. esr., s. 633.
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"Vefik Pa~a'n~ n, Ben kendime deli dedirtinceye kadar neler çektim neler! '
dedi~i rivâyet edilir 113."
"Meclis-i maarif Reisli~i'nden mütekaid Hekim-ba~~~Salih Efendi, birgün
Ahmed Vefik Pa~a'y~~ ziyârete gider. Pa~a, 'Avrupa'dan nadide a~açlar getirttim'
diyerek, onu bahçesine götürür. Latince birer isim takarak a~açlar~~ ta`rife kalk~~~ r.
Salih Efendi, bahçeyi karmakar~~~k bir halde görünce, Iyi amma, intizamdan eser
yok!' der. Pa~a, Öyle ise, tanzim et!' cevab~n~~verir. Nebatât ilmi mütehass~s~~
olan Salih Efendi, 'Hay hay.. Tanzim ederim; fakat bir ~artla: Siz, yirmi gün
bahçenin semtine u~ramamal~sm~z; u~rarsan~z, takt~~~mz isimler ve vas~flarla a~açlar~n yerlerini de~i~tirerek benim yapt~~~m~~bozars~n~z; bahçeyi evvelki gibi intizamdan mahrum b~rak~rs~n~z!' tarz~nda mukabelede bulunur 114."

"Ahmed Vefik Pa~a'n~n kütüphanesine giren bilgili kimselerden biri, çoktanberi
aray~p bulamad~~~~bir kitab~~orada görünce, `Bir gece için ihsan buyurunuz, okuyup
iade ederim' demesi üzerine, Pa~a, bu kitab~~ onun elinden al~p hemen yerine
koymu~, `Ben bu kütüphâneyi bir gece için ~undan bundan ald~~~m kitaplarla vücüde getirdim!' cevab~m vererek, bu sûretle geri verilmek üzre al~nan kitaplar~n
iade edilmedi~ini zarif bir tarzda anlatm~~t~r 115."
113 Ayn. esr., S. 728.
114 Ayn. esr.,s. 736. Bu f ~kran~n dayand~~~~esas, Vefik Pa~a'n~n hayat~na hemen
tamamiyle uymaktad~r. Torunu Fahrünnisâ Han~m, onun husilsi hayat~ndan bahsederken, "Yanl~z iki ~eye nasb-i enzâr eyler idi: Kitap, nebat..." diyor ve ~u bilgiyi
veriyor: "Her halindeki intizams~zl~ k bahçesinde de görülürdü. Tohumlar~n~~ Avrupa'dan getirterek yeti~tirdi~i mütenevvi< çiçekler; muntazam tarhlar, saks~lar
içinde ilk bak~~ta görülmeyip, adi çiçekler aras~nda, me~cere aralar~nda, d~var
diplerinde müdekk~k nazarlar~n me~hüdu olur. Kendi büyüttü~ü otuz-k~rk senelik
cesim, mütenevvi< çamlar; akasya, pavlonya ve at-kestânesi gibi a~açlar~n aras~nda
ç~km~~~bulunur, pek latif çiçekli küçük a~açlar adi ve yabani a~açlar~ n dal ve ya praklar~~aras~nda gizlenmi~~kal~ rd~; bu sebeple, bahçeye ilk def `a giren kimse, kendisini, a~aç ve çiçekleri hudayi nahit, tabii bir ormanda zannedebilirdi; zira sahibinin
sadeli~e oldu~u kadar, tabilli~e de merak~~ var idi. Ömrünün sonlar~nda ~i~man
vücûdünü a~r~lar s~z~lar istilâ ederek, bir-iki ki~inin yard~m~yle ve çok zahmetle
yerinden hareket eyledi~i halde yine her gün bahçeye ç~kmaktan vaz geçmez, vücû dünü bu kadar yormamas~~ hakk~ndaki hat~rlatmalara, kendisini tan~yanlarca pek
iyi bilinen latif tebessümü ile gülerek, Sizin teki-at-en çocuk oldu~unuz var m~~
çocuklar? Ben yeniden çocuk oldum; ne kadar zahmet çeksem, hava serince dahi
olsa, yine bahçemden vaz geçmem! ' diye cevap verir, ekseriyâ, bahçesinde kain
Bo~aziçi'ne bakan set üzerinde, pek sevdi~i erguvan a~açlar~n~n gölgesinde oturur
idi." (Cemaleddin, AYIne-i zurefii, "Müverrih Ahmed Vefik Pa~a", s. 136, 140
115 M. K. Inal, Sou Sadr-t aczzandar, S. 737.

AHMED VEF/K PA~A

167

"Sâb~k Washington Sef iri Süreyya Pa~a-zâde ~ekib Bey'den naklen: Cebel-i
Lübnan mes'elesine dâir Frans~z hükümetinin icbânyle Bâb-~~Mi'den telgraf la verilen ta`limât~~Ahmed Vefik Efendi al~r almaz ortadan kayboldu. Fransa hükümeti ve
Sefâreti ile Bâb-~~Mi aras~nda muhâbereler cereyan etti. Mes'elenin halli için Fuad
Pa~a'n~n Beyr~~t'a geldi~ini haber al~nca, Vefik Efendi Paris'te göründü. Daha evvel
görünmü~~olsa idi mes'ele, Fransa'n~n menfaatini ve devletin zarar~n~~mûcib bir
~ekle girmek melhûz idi. Imparator Napolkon, Vefik Efendi'nin hareketlerine hiddetlenerek, 'Kendini Sultan Selim Sef iri san~yor!' diye haber göndermesiyle, o da,
Sultan Selim Sef iri olsa idim, zât-~~ ha~met-meâblan burada bulunamazlard~~!'
diye mukAbele etti 116."

"Vefik Pa~a me'muriyyet mevk~`ine u~aks~z gelip gitmekte oldu~undan, o rütbede olan devlet büyüklerinin arkalar~nda, veya arabalar~n~n üstünde mutlakA bir
u~ak bulundurmalar~~usûlden oldu~u için, ona bu hususta ihtarda bulunurlar.
Dâiresine u~aks~z gitti~i zaman, kap~da duran nöbetçi askerler ald~rmad~klar~~hâlde,
bu def`a arkas~nda u~ak görünce hürmetle selâmlarlar; bunun üzerine Vefik Pa~a,
u~a~a, 'Beni de~il, seni selâml~yorlar; sen de onlara selâm ver!' demi~tir 117."

Keçeci-zâde Fuad Pa~a'ya göre, "Ahmed Vefik Efendi, binek-ta~~~büyük1ü~ünde bir p~rlantad~r; ne zInete, ne de kald~nma yarar 118."

Ayn. esr., s. 655.
Ayn. esr., s. 727. Zeki Pâkal~n, bu f~kray~~biraz farkl~~olarak ~u ~ekilde naklediyor: "Olâ rütbesi verildi~i zaman ~ûrâ-yi devlet'e giderken yan~na u~ak almad~~~ndan ve o zamanda da böyle rütbeli adamlann u~aks~z soka~a ç~kmalar~~ay~p
say~ld~~~ndan kendisine edilen ihtar üzerine yan~na u~ak ald~. Bâb-~~ âli'de nöbet
bekleyen neferler, ~imdiye kadar u~aks~z geldi~i için selâm durmad~klan hâlde, bu
sefer u~akla görünce selâma durmu~lar. Vefik Pa~a hemer elini araban~n pençeresinden ç~kararak u~a~~n ete~i ile selâm verir." (Ayn. esr., s. 311). M. K. Inal, bu
f~kra münâsebetiyle ~u bilgiyi veriyor: "Araban~ n üstünde u~ak olarak dâireye
girerken askerler selâmlamanyle Vefik Pa~a, araban~n pençeresinden elini ç~kar~p
u~a~~ n ete~ini sallamak sûretiyle mukAbelede bulundugunu Refi` Cevad Bey
K~z~lay gazetesinde yazd~~~~makalede söylemi~ tir. Onun nakli, daha tuhaf ise de, benim bildi~im, yukar~da yazd~~~m ~ekildedir." (Son Sadr-~~dzarnlar, s. 727, not-3).
116

117

~inâsi Hisar, Geçmi~~Zaman F~kralart, s. 146 ;
118 Ayn. esr., s. 710. Abdülhak
müellif, kaynak göstermeyerek, Sultan Abdül`aziz'in, Fuad Pa~a'ya, Ahmed Vefik
Efendi'nin nas~l bir adam oldu~unu sormas~~üzerine, onun bu cevâb~~verdi~ini
kaydediyor.
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Vefik Pa~a, baz~~resmi muhâberelere, bu cins yaz~larda gözönüne al~nmas~~
gereken kâidelere ayk~r~~olarak çok garip ve istihzâ yollu cevaplar vermi~tir:
"Vilâyetlerin merci`i Dâhiliye Nezâreti oldu~undan, resmi i~lerin oraya yaz~lmas~na dâir Ba~vekil Sa`id Pa~a'n~n — di~er vilâyetler s~ ras~nda — icrâ etti~i teblIge
fenâ hâlde hiddetlendi. F.4sen ho~lanmad~~~~o zât~n, daha sonra yazd~~~~ba~ka bir
telgraf-nâme üzerine — g~lyâ merci`ine mürâcaat ediyormu~~tarz~nda — Dahiliye
Nezâreti'ne çekti~i telgrafta, Sdid in~zâstyle bir telgraf-n~l~n~~ald~m; bu adam kimdir?'
diyerek, Sagcl Pa~a'y~~ tahkir etmi~tir "9 ".
LVI.
Buna benzeyen bir ba~ka garip telgraf I, yine Bursa Vâlisi bulundu~u zamana
rastlar: "Mâliye Nezâreti'nden Defterdârl~k'a gelen telgraf-nâmelerde merkezin
masraflar~~için birçok para istenildi~inden ve imkân bulunmad~~~na dâir yaz~lan
cevaplar kab~ll edilmedi~inden Defterdar, vilâyet nakâm~na ~ikayet etmi~, Vefik
Pa~a, 'Ben söyleyim, sen yaz!' dedikten sonra, muhtasar ve müfid, fakat resmi
âclabtan uzak ~u cevab~~yazd~rm~~t~ r: Para denilen b.., bu vilâyette yok!. 'Bunu
kendi imza ettikten sonra Defterdâr'a da imzâ ettirerek resmi telgrâl-nâme olarak
Nezâret'e çektirmi~tir 129."

"Vefik Pa~a Paris'te iken, Istanbul'da bulunan kar~s~~çiçek ç~karm~~, zevcinin
avdertinde o hâliyle görünmekten çekinmi~, Pa~a, Han~m, sak~n endi~e etme, ben
seni bu hâlde daha çok severim!' diyerek teselli etmi~~ve ona eskisinden daha iyi
muâmelede bulunmu~tur ~s~."

"Pederim Hayru'llah Efendi ile iki karde~~evlâd~~ olan Ahmed Vefik Pa~a ki,
Ben Sadr-~~&zam olsam da, Ahmed Vefik Efendi'yim ' demekle ma`ruf tur; Efendi'li~i zaman~nda Mii~erii-y~~ A~k': okumu~, gördü~ü müfritâne sözler aras~nda
Aferin YA Rabbi! ' hitâb~~kabilinden feveranlar bulundu~unu birâderim Nasühi
Bey'e söyledi~i gibi, bana da milli ve mahalli bir tiyatro yazma~~~tavsiye etmi~ti.
Sabr-ü Sebat : Ikinci eserim olan bu ez'af eseri i~te o tavs~yeye, yahut terbiyeye ittibâen yaz~ p ne~retmi~tim. Sabr-ü Sebarta birçok atalarsözü kullanm~~~oldu~umu tel"9 Ali Fuad, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i fiinun mec., nu., 1556-82, ~~ o Haziran,
1926. Ibnü'l-Emin M. Kemal Inal, Son Sadr-~~ ~rzamlar, s. 686. Abdulhak ~inasi
Hisar, ayn. esr., s. 151.
12° Ibnü'l-Emin M. Kemal Inal, ayn. ~sr., s. 686.
121 Ali Fuad,
Tarih( F~kralar — VI., Ahmed Vefik Pa~a F~karât~, Servet-i jünun
mcc c. 62, nu. 1629-155, 3 Kas~m, 1927.
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rr~lhen merhum gülerek, Ben sana durilb-~~emsal mecmuas~~yaz demerni~tim!'
latifesiyle iktifâ etmi~ti 122."

"Ba~vekil iken, Dahiliye Nezâreti de uhdesinde oldu~undan, birgün nedense,
Dahiliye Mektubcusu ~eref Efendi'ye kimmi~. O s~rada Evkaf Nezâreti'nde Cihat
Kalemi Müdürlü~ü'ne birinin ta<yinine dair bir tezkire gelmesiyle, Pa~a, hiç münâsebeti olmad~~~~halde mümâileyhin bu müdürlü~e naklini arz ile iradesini istihsal
etmi~tir. Adamca~-~z ~a~~r~p kalm~~. Pa~a'n~n infisâlinden sonra, Evkaf Naz~r' kendisini Evkaf Mektubculu~u'na nakl ile, i~i bir dereceye kadar ta`mir etmi~tir 122."

Napoleon'un "huz~kunda ~am vak`as~ndan bahsolundu~u s~rada Vefik Efendi,
~am'a asker sevkedilmek istenildi~ini i~itiyorum; Frans~z askerini, Türk askeri
karaya ç~karmaz! ' demesiyle, Napoleon bu sözü hayretle dinledikten sonra, Efendi,
cidden vatan-perversiniz; fakat diplomat de~ilsiniz!' cevab~n~~vermi~tir 124."

"Suriye mes'elesinde Ali Pa~a'n~n müdaras~~üzerine Frans~z, Beyrut'a asker
gönderdi~i vakit, Paris Sef iri Ahmed Vefik Efendi, Fransa'n~n Hâriciye Naz~r]. Mösyö
Thouvenel nam zâta, E~er Fuad Pa~a'n~n yerine ben Beyrut'ta olsa idim, um~1r-~~
dahiliye~nize müdahale etmek üzre gelen Frans~z askerini süngii ile kar~~lard~m! '
dedi. Mösyö Thouvenel, sef ir-i mü~ârileyhin bu ac~~ lak~rd~da hasbe'l-mukabele
hakk~~oldu~unu ~krar etti; fakat Istanbul'da Ali Pa~a gücendi

"Ahmed Vefik Pa~a vefat etti~i zaman nereye gömülmesinin arzu ve irade
edildi~i us~llen zaman~n hükümdar~ndan sorulmu~, Abdül'hamid II.'den, Kayalar
122 Abdülhak Hamid, Eserlerimi Nas~l Yazd~m, Resimli Ay mec., c. ~v., nu.
53-5, Temmuz, 1928; buradan naklen: ülkü mec., c. ~x., nu. 51, May~s, 1937.
122 Ali Fuad, Ahmed Vefik Pa~a F~karât~, Servet-i fünun mec., c. 62, nu. 1629
-155, 3 Kas~m, 1927.
124 Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr-~~a‘zamlar, s. 655. Müellif, bu f~kray~ ,
Almanya-Fransa harbi s~ras~nda Paris'te bulunan Yeni Osmanl~lar Cemiyet mensuplar~ndan Reji Komiseri Nuri Bey'den naklen kaydetmi~tir. Abdurrahman ~eref
Bey, Yeni Osmanl~lar cemiyeti mensublar~n~n, Ali Pa~a'n~n politikas~na son vermek için, sadaret mevk~`ine Mahmud Nedim, veya Ahmed Vefik Pa~a'y~~tavsiye
ettiklerini kaydeder (Tarih Musâhabeleri, s. 172, 178).
125 Ali Su<avi'nin Defkr-i A ‘~ni~Tinden naklen, Ibnü'l-Emin M. K. Inal,
ayn. esr., s. 655.
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kabristaruna defnediniz ki, Robert College'de çal~nan çan sesleri k~yhmete kadar
kulaklannda çmla.s~n! ' tarz~nda bir irade sad~r olarak, icab~~icra olunmu~tur 126 ."

Vefik Pa~a'n~n iltifht~n~~görenlerden ~ehremâneti Mülhakat Ba~katibi Hüseyin
Vassaf Bey'den naklen: "Pa~a derdi ki, Rumelihisan'na gömüldü~ümü istiyorum;
Sultan Mahmud türbesine gömülüp de hayat~m boyunca u~ra~t~~~m adamlarla
ihirette tepi~mek istemem

"Napolon II!., Vefik Pa~a'nm ~ahsma hürmet ve muhabbetle beraber, kendisinin Sefareeten azlini arzu edermi~. Veda` -namesini takdim etti~i s~rada, Sizin
gibi bir zht~, Vekiller'im aras~nda da görmek isterdim!' diyerek teessüfünü beyan
ve kendi markas~n~~havi olarak Fransa'n~n Sevr fabrikas~~ma<millat~ndan mükemmel
bir sofra tak~m~, üzerinde Vefik Pa~a'n~n ismi mahkük bir tuvalet tak~m~~hediye
eylemi~tirm."

"Vefik Pa~a Paris Sefareti'nde bulundu~u zaman, edebi bir ~nahf ilde, I~ret,
Avrupa'n~n manevi istikbalini tehdit ediyor' yollu idare-i lisan etmi~. Otuziki sene
sonra, Belçika'da ç~kan t~b mecmualar~ ndan birindeki bir makhlede, bu sözü telmihle, 'Vefik Pa~a'n~n söyledi~i istikbal içinde bulunuyoruz' denilmi~tir 129 ."

Vefik Pa~a, "Bursa'daki Ye~il Chrni<4 ~erif'in içinde ve orta k~sm~nda bulunan
~ad~rvam, bu yeri kazd~n') meydana ç~kard~~~~zaman, yine Bursa'da birinin hânesinde gördü~ü f~sk~ye ta~~n~n mutlaka bu cami`-i ~erif in i~bu ~ad~rvanma hit olaca1" Osman Ergin, Türkiye Madn:f Tarihi, c. 11., tat., Osman Bey Matbaas~ ,
1940, s. 650. Zeki Paknl~n, ayn. esr., s. 66. Abdülhak ~inasi Hisar, aya. esr., s. 16o.
1" Zeki Phkalm, aya. esr., s. 67; müellif, bu f ~kray~~"Zuhur gazetesi ba~muharriri ve Rumeli-hisan'nda oturup, Ahmed Vefik Pa~a ile görü~erek i<timadm~~da
kazanm~~~bulunan ~ehremaneti Mülhakat Ba~katibi Hüseyin Vassaf Bey'den"
naklen, eski ~ehremini muhvini Haf~z Raif Bey'den dinledi~ini kaydediyor. Abdülhak, ~inhsi Hisar, ayn. ~s~., s. 16o.
1" Cemâleddin, Osmanl~~ Tarih ve Müverrilden, Ist., Ikdarn Matbaas~, 1312;
bu eserde mevcut ve Vefik Pa~a'n~ n torunu Fahrü'nnisa Han~m taraf~ndan yaz~lan
Müverrih Ahmed Vefik Pa~a ba~l~kl~~makale, s. 131. ~smail Hikmet, ayn. esr., S. 12.
Ibnü'l-Emin M. K. Inal, Son Sadr-t &zamlar, s. 658.
Zeki Phkahn, ayn. ~s~., s. 118.
129 Fahrü'nnish Han~m, ayn. esr., ayn. , makale s. 131. Ismail Hikmet Ertaylar~, ayn. esr., 8. 12.
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~~n~~hisap ile, getirtip yerli yerine vaz`ettirmi~~ve tam bir uygunluktan dolay~, bu ta~~n, hakikaten o ~ad~rvamn aksâm~ndan oldu~u tehakkuk etmi~tir. Bu vak<a ~âyi`
olunca, bâz~~saf-derünlar, bu ke~fi, tek gözlü~ün kerâmetine hamletmi~ler; hattâ bir
ihtiyar kad~nca~~z birgün mü~ârileyhe mürâcaatle, iki sene önce kaybolan saatini,
o her~eyi görüp bildi~i tek gözlü~ü ile bak~p bulmas~n~~recâ etmi~. Pa~a'dan, Saatin kaybolah çok vakit olmu~, art~k bulunmaz; bu da an~n hizmetini görür' cevâb~yle beraber, bir de saat alarak sevine sevine ç~k~p gitmi~ti
13° Ayn. eri., ayn. makale, 3. 138. Fahrü'nnisa Han~m, bu tek gözlü~ü bir hât~ra
olarak saklad~~~n~~yaz~yor. Vefik Pa~a'n~n bu tek gözlü~ünün kerâmetiyle kay~plar~~
nas~l buldu~u etraf~nda a~~zdan a~~za dola~an müstakil f~kra, bu yaz~m~zdaki xvm.
numaral~~f~krad~r. Bu f~kran~n birinci k~sm~, yani Ye~il Cârni`in çahnan f ~sk~ye ta~~n~~
nas~l buldu~u hakk~ndaki f~kra, Abdülhak ~inasi Hisar taraf~ndan da ne~redilmi~tir
(Geçmi~~Zaman Fikralas~, 5.
).
Abdülhak ~inâsl Hisar, dedesinin Vefik Pa~a'n~n ziyaretine gitti~ini, âilece
görü~tüklerini, bu münâsebetle onun bâz~~husüsiyederini naklediyor: "Ahmed Vefik
Pa~a ailesinin han~mlar~, kom~uluk duygusuyle, annelerime geldikleri zamanlar hep
Pa~a'n~n âdetlerinden bahsederlermi~. Pa~a'n~n, daima ba~kalar~na tavsiye etti~i
birtak~m ahldm varm~~~ki, kendisi bunlar~~tatbik etmezmi~. Vefik Pa~a, Insan,
uykusundan erken kalkmal~~!' dermi~ ; fakat kendisi pek geç uyan~r ve yata~~ndan
derhal kalkmazm~.~. Ben bir sabah yatakta gazete okusam, annem bana, 'Sen de
Vefik Pa~a gibi yemek zaman~na kadar yataktan kalkmayacak m~s~ n?' diye sorard I.
Pa~a, hele k~~~geceleri yemek zamanma kadar yatakta kitap °kurmu~. Insan yemekte hem az, hem de hafif yemeli!' dermi~ , halbuki kendisi, sevdi~i yemekler olunca bunlardan bol bol yermi~. Insan yemek yerken zihnini yormamah, kafas~n~~ i~letmemeli! ' dermi~; fakat kendisi sofrada ba~kalanyle birlikte yemek yemektense,
yaln~z kalmay~~tercih eder, bir yandan yemek yerken, di~er yandan da muttas~l
okurmu~. Ne zaman ben yemek yerken bir kitap açsam, annem bana, 'Sen de mi
Vefik Pa~a'y~~taklit etmek istiyorsun?' derdi. Öyle ki, bizde Pa~a'n~n isminden bahsetmedi~imiz hiçbir gün, veya bir gece geçmezdi. Yal~m~z~ n arka taraf~ndaki yolun
kar~~s~nda küçük bir d~varla çevrili küçük bir bahçemiz vard~. Bu d~var~n daha ötesinde de küçük, ah~ap ve harap bir evin arkas~~görünür, bu evin bu taraf~nda tek bir
göz gibi, bir tek küçük pençere bulunurdu. Bu küçük arsa ile, bu simsiyah ve harap
ev Vefik Pa~a'ya Ait imi~. Büyük babam, arada bir Vefik Pa~a'n~n ziyaretine gidermi~. Birgün, o küçük ve siyah evde hiç kimsenin oturmad~~~n~, y~k~lacak olsa ancak
küçük bahçemizin biraz geni~leyece~ini, o kasvetli küçük pençerenin y~lulmas~ yle
evindeki han~mlar~n ona minnetdâr olacaklar~n~~söyleyerek, bu ufak arsan~n muvâf ~k
bir bedel mukAbilinde kendisine sat~lmas~na müsaade buyurulmas~~recas~nda bulunmu~. Pa~a ise, hiç tahmin etmedi~i halde, 'Ben ömrümde hiçbir mal satmam; adet i m
budur!' diye cevap verdi~inden, büyük babam, bu mürâcaatte bulundu~una pek
ziyade cam s~k~lm~~. Bir müddet sonra Vefik Pa~a, a~~r hasta oldu~unu duyarak
büyük babam~~ça~~rtm~~; Hani, bahçenizin yan~nda küçük, harap ve ah~ap bir
evce~iz vard~r, onu size hibe etme~e karar verdim' demi~. O zaman da büyük babam izzet-i nefsini menfaatinin üstünde tutarak, 'Efendim, bendeniz de ömrümde
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"Ayastafanos muâhadesi müzakere olunurken Grandük Nikola, galiba Çarl~k
ordusunun azametli ve heybetli ba~kumandan~ , Abdülhamid'i ziyârete geldi. Hünkar, Grandük'ü Dolmabahçe saray~ nda kabül etti. Ba~kumandan'~n istikbâlinde,
bütün saray erkan~~ ile beraber o zaman Ba~vekil olan Ahmed Vefik Pa~a da, Abdülhamid'in maiyyetinde alt kata indi. Saray~n ve divan-hanenin orta-kap~s~~önünde
mevkib-i hümayön tevakkuf etti. Grandük'ün Ayastafanos'tan bindi~i mu~, Dolmabahçe saray~ n~ n r~ ht~m~ na yana~ t~ . Nikola karaya ç~ kt~ ktan ve orta-kap~ y~~ basamaklayarak büyük koridora dahil olduktan sonra, bir Rus Harbiye zâbiti, elinde bir
gönder, r~ ht~ma atlar. Çarl~ k band~ ras~ n~~ hâmil olan gönder'i diker. Bu hâdise Ahmed
Vefik Pa~a'n~ n gözünden kaçmad~ . Derhal mevkibi ve Grandük'ü b~ rak~p, saray~n
merdivenlerini bir h~zla indi. R~ ht~mda dikilmi~~olan Çarl~ k band~ras~n~~ bir hamlede söktü, denize f ~ rlatt~ktan sonra, yine geldi~i gibi acele acele ç~ k~ p, mevkib-i
humâyündaki yerini ald~ . Sanki hiçbir ~ey olmam~~~idi. Grandük Nikola, ma~lüp
Türk ordusu ba~vekilinin bu celâcleti kar~~s~nda ~a~alad~~ ; fakat ses ç~ karamad~~ 131 ."

"Ahmed Vefik Pa~a, Hudavendigar Valili~i'nde bulundu~u s~ rada Tunuslu
Hayreddin Pa~a'dan ta`mim ~eklinde bir tahrirat-~~ samiyye alm~~t~. Tunuslu, bu
hiçbir ihsan kabül etmedim, adetim budur!' diyerek, bu hibeyi kabül etmemi~"
(Geçmi~~Zaman F~kralar:, S. 157 v. d.).
Abdülhak ~inasi Hisar'~n, Ahmed Vefik Pa~a'n~n baz~~ husûsiyetlerine cffir
verdi~i bu bilginin hakikate uygun oldu~unu, Pa~a'n~ n torunu Fahrünnisâ Han~m'~ n
Mit~errih Ahmed Vefik Pa~a adl~~ makalesindeki ~u kay~ tlar~~ göstermektedir: Ilk zamanlarda üç türlüden çok yemek yemezken, ya~l~~ iken muhtelif yemeklerden i~ teha ile
yiyor, sofrada ço~u yaln~ z, ara-s~ ra çocuk ve torunlanyle beraber bulunuyordu. Yemekten sonra bir saat kadar kitap okumama~~~tavsiye etti~i halde, kendisi yemekte bile mütâlea ile me~gül oluyordu. Yemekten sonra biraz uyuyan Vefik Pa~a'n~ n gece uykusu çok azd~~ ve muntazam de~ildi. "Seher vakti uyanarak güne~~
gere~i gibi yükselinceye kadar uyumaz, k~~~ n yemek vaktine kadar yata~~ndan
ç~ kmazd~. Y ar~ m~ar saat, bir çeyrekten ibaret kesik kesik uykular~~ hesap edilse,
gecede ancak birkaç saat uyudu~u anla~~ l~r" (Cemaleddin, A-Iyine-i zurerd, Ist., Ikdam
Matbaas~ , 1314, s. 139).
131 Zeki Pakal~n, Ahmed Vef ik Pa~a, Ist., Ahmed Said Matbaas~ , 1942, S. 309.
Müellif bu f ~ kray~~ne~rederken, nereden ald~~~n~~ aç~ kca kaydetmemi~ tir; "Ali Fu a d
Bey'in ne~rettikleri ile ba~ka yerde gördü~ü f ~kralar" aras~nda yer alan bu f ~kra, Ali
Fuad Bey'in tesbit ettikleri aras~ nda yoktur. Bu f ~ kraya mevzû te~kil eden hâdise,
21 Rebi' I., 1295 (25 Mart, 1878) tarihine rastlar; Ayastafanos sulh muâhadesinden
sonra Grand Duc Nicolas (Rusya ordusu ba~kumandan~ )'n~ n, Rusya'n~n Livadya
vapuru ile Be~ikta~~saray~ na geldi~i ve kar~~lanma merâsimi hakk~ nda Mahmud
Celâleddin Pa~a'n~ n eserinde ( Mir'ât-~~ Hakikat, c. ~~~ ., ~st., Matbaa-i Osmaniye,
1327, s. 113 v. d.) tafsilât vard~ r.
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yaz~s~nda, memleketin ne ~ekilde idare edildi~ini anlamak ve ona göre islahat için
muktezi tedbirleri tatbik mevlucine koyabilmek maksad~yle köylerdeki Muhtarlardan ba~layarak valilere kadar bütün icra ve idare kuvvetine mensup me'murlar~n
ne vazife ile mükellef olduklar~n~~soruyordu. Ahmed Vefik Pa~a, bu emir-nâme-i
sâmiyi Hudavendigar Vilayeti'nin bütün Mutasarr~f ve kaymakarnlar~na ta`mim
etti. O esnâda Karesi Mutasarr~fl~~~'nda Giridli edIb ve me~hur müfessir S~rri Pa~a
bulunmakta idi. Bu zat, us~llen ald~~~~emri, livan~n mülhakât~na teblIg etmi~~ve gelen
cevaplar üzerine bi'zzat kaleme ald~~~~layihay~~Vali'ye göndermi~ti. S~rri Pa~a bu
cevab~nda Muhtar'lar, nahiye müdürleri ve kaymakamlarla mutasarr~f lar~n idari
vazifelerini mufassalan göstermi~~ve valiler hakk~nda bir~ey ilave etmemi~ti. Ahmed
Vefik Pa~a bu cevab~~pek be~enmi~~ve derhal, Istanbul'da devletin yüksek makamlar~nda bulunan ricaline ~u a~a~~daki telgraf-nâmeyi çekmi~ti: Bir müddettenberi
mutasamfl~k makam~nda bulunan zevat içinde Karesi Mutasarr~f ~~ S~rri Pa~a derecesinde kimse görülmedi~i beyan olunur "2."
LXI X.
"Ahmed Vefik Pa~a Sadr-~~a`zam iken, Sadâret Kalemleri'nden birinde bir
maa~~mahlül kal~r. Us~llü vechile müstehak olanlara da~~t~lmas~~hakk~nda pusulas ~~
yap~l~p, ~nficibince i~aret etmesi için takdim olunur. Ahmed Vefik Pa~a pusulan~n
alt~na: Mtkibince yap~lmas~~ve Sadâret Kalemleri'nde maa~~~üçyüz kuru~tan a~a~~~
nekadar me'mur varsa hepsine yol verilmesi meâlinde bir buyuruldu yazar. Müste~ar bunun sebebini sorunca, Pa~a, Ha, söyleyeyim' der, 'çünkü ben üçyüz kuru~la
hizmete ba~lad~m!'. Müste~ar, Aman efendim, zat-~~sami-i fahImaneleri gibi fevkal<ade f~tratta zevat-~~mümtaze nerede bulunur! Bu bi-çarelere merhamet etmenizi recâ ederim!' diye pohpohlayarak bin mu~kilâtla buyurulduyu dtizeltme~e
muvaffak olur"."

Ahmed Vefik Pa~a'ya H~ristiyanlar'dan biri, Câmi`lerinizde niçin günlük yakm~yorsunuz?' diye sormu~. Pa~a dü~ünme~e lüzum görmeden, Bizimkiler abdestlidir; yel vermezler de onun için!' derni~,14."

"Evkaf Naz~rl~~~~s~ras~nda birgün medreseleri, sebilleri, imaretleri dola~rna~a
ç~km~~, bir ara girdikleri bir imârette kocaman bir kazan~n kaynad~~~n~, bir adam~n
in Zeki Pakal~n, ayn. ur., s. 309. Müellif bu f~kray~, nereden ald~~~n~~kaydetmemi~, "ba~ka yerde gördü~ü f~kralar" aras~nda ne~retmi~tir.
las Zeki Pakalm, ayn. ur., s. 312. Nereden al~nd~~~~kaydedilmeyerek, "ba~ka
yerde görülen" f ~kralar aras~nda ne~redilmi~tir.
134 Zeki Pakal~n, ayn. ur., s. 312 V. d. Müellif bu f ~kray~~ da, Ali Fuad Bey'in
Servet-ii:2n= mecmuas~nda ne~rettilderi d~~~nda kalan "ba~ka yerde gördü~ü f~kralar"
aras~nda ne~retmi~tir.
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da muttas~l koca bir sopa ile kazan~n içindekini kar~~t~rd~~~n~~ görmü~~ve durmu~,
'Nedir o kaynayan?' diye sormu~. 'Z~ rva pi~iriyoruz!' demi~ler. Biraz istemi~,
parma~~n~n ucuyla al~p a~z~na götürmü~. Tats~z tuzsuz bir~ey oldu~unu görünce,
'Mübarek hakikaten de z~rva imi~, bir daha bu z~rvay~~ pi~irmeyiniz, yerine a~tlre
pi~iriniz!' demi~~ve z~rvay~~ortadan kald~rtm~~t~r 135 ."

Vefik Pa~a'n~n Ba~vekil bulundu~u, Rusya donanmas~~Ayastafanos'a geldi~i,
harb, veya sulh yoluna m~~gidilece~i hakk~ nda müzakereler cereyan etti~i s~radaki
hâdiselerden bahseden Mahmud Celâleddin Pa~a, ~u f ~kray~~naklediyor: "Hatta
Padi~ah Hazretleri, Meclis toplanmazdan evvel müverrih-i hakIri süret-i mahs~lsada huzurlarma celbedip, mes'elenin vâs~l oldu~u mü~kil ve tehlikeli neticeden
bahisle, 'Rusya askerinin Istanbul'a duhülüne cevaz gösteremem; ümerâ-yi askeriyyerniz cesâretsizlik gösteriyorlar; ben nefsimce her fedakârl~ktan çekirunem.
Sanca~-~~ ~erif'i ç~kar~p Rus ordusu üzerine gitme~e haz~ r~m. Bunu meclise tebllg
etmesini Ba~vekil Pa~a'ya söyle!' deyu emir buyurduklar~ndan, içtima`clan önce
irâde-i ~ 'âhâneyi ifade etmi~~idim. Mü~ârileyh gâyet telâ~l~~ ve ~edIdü'l-fikr bir zât
olma~la, 'Biz i~imize bakal~m, o sözler cilvedir; meram bizi tecriibedir' diyerek
Vefik Pa~a'n~n, Meclis müzâkeresi esnas~nda Padi~ah'~n harbe gitme~e haz~r olduklar~na dair iradelerini orada bulunanlara bildirdi~ini, neticede müsâleha yolunun
kabül edildi~ini, yine Mahmud Celâleddin Pa~a kaydediyor 1"."

"Ahmed Vefik Pa~a, Ba~vekâlet'e ta`yini üzerine, hey'ete yeniden dahil olunan
Vekiller Saray'da toplanarak, ibkâ olunanlar da da`vet edildi~i s~rada, mü~ârileyh
'Aleyhimizdeki mazbatay~~(Bursa Vâlili~in'den azli dolars~yle) hepsi mühürlediler ;
~imdi de gelirler, ~ap~r ~ap~r ete~imi öperler!' demi~~oldu~unu, o zaman Meclis-i
vükelâ Zab~t Kâtibi bulunup orada haz~r olan Mümtaz Pa~a naklet~ni~tir 137 ."

"Ahmed Vefik Pa~a Ba~vekil olunca, mukaddime-i icraat olmak üzre ~eyhu'lIslam `Uryâni-zâde Es'ad Efendi'ye, te~rlfattan bir me'mur irsâliyle, bundan böyle
186 Bu f~kra Ismail Hikmet Ertaylan taraf~ndan, kaynak gösterilmeksizin bas~ lm~~~ (Ahmed Vefik Pa~a, Ist., Kanaat Kütüphanesi, 1939, S. 13), Zeki Pâkal~n'~ n
Ahmed Vefik Pa~a adl~~eserinde (S. 311 v. d.), müellif in, Ali Fuad Bey'in ne~rettikleri
d~~~nda "ba~ka yerde gördü~ü f ~kralar" aras~nda ne~redilmi~tir. Yine kaynak gösterilmeyerek, Abdulhak ~inasi Hisar'~n Geçmi~~Zaman Ftkralart (Ist., Hilmi Kitabevi, 1958, s. 152)'nda da mevcuttur.
"4 Mir'at-t HakIkat, c. ~~~., s. 70 v. d. Ali Fuad, Ahmed Vefik Pa~a, Servet-i
fünun mec., c. 62, 1555-81, 3 Haziran, 1926.
1 " Ali Fuad, Servet-i jünun mec., c. 6o, nu. 1556-82, to Haziran, 1926; Ahmed
Vefik Pa~a ba~l~kl~~makale. M. Kemal Inal, Son Sadr-: dzamlar, s. 691.

AHMED VEFIK PA~A

1 75

Vükelâ Meclisi'ne gelmemesi için haber göndermi~. <1.1ryâni-zâde de, 'Deli pazar~ , b.. Pazar~~ ' ta`biriyle mukâbelede bulunmu~tur "B."
LXXV.
"Meclis-i vâlâ a<zâs~ndan iken, ziraat i~lerine dâir Meclis'te cereyan eden
müzâkere s~ ras~ nda, 'Ben bahçemdelci agaçlan topraktan ç~ kard~m; köklerini yukar~~ kald~ r~ p dallann~~gömdum. O kadar çok meyve oldu ki, yemekle bitmedi!'
demesiyle, orada haz~r bulunanlar biribirlerinin yüzüne bakakal~rlar 138 ."

Ali Fuad, ayn. ter., ayn. cilt ve say~, ayn. makale.
Ibnü'l-Emin M. Kemal Inal, Son Satlr-~~dzamlar, s. 726. Müellif, bu f~kra
münâsebetiyle ~unlar~~ kaydediyor: "O mecliste bulunan babam Mehmed Emin
Pa~a merhiima, Acaba kökü yukar~~kald~r~lan ve dallar~~ topra~a gömülen bir a~ac~n meyve verece~i ürnmid olunursa bu müzakereden de bir fayda beklenir demek
mi istedi' dedim. O sözü o kadar ciddi bir tav~ rla söyledi ki, senin tevcih etti~in
mana hat~ra gelmez' cevâb~n~~verdi."
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