AHMED VEFIK PA ~ A
(3 Haziran, 1823 — 2 Nisan, 1891)
F. A. TANSEL
Memleketimizde e~ine az rastlamlan mühim ~ahsiyetlerden biri
olan Ahmed Vefik Pa~a, Tanzimat devrinde yeti~en mütefekkirler
aras~nda mümtaz bir yer al~r. Dürüst, zeki, ~ark ve Garb lisanlarm~n
birço~una hakk~yle vak~f, müfrit bir milliyet-perver, ça~da~lar~na
göre geni~~malUmata sahip olan bu alim ve san'atkar~m~z hakk~nda
bu güne kadar yaz~lan eserlerde umumiyetle resmi hal tercemesi ve
ahlaki hususiyetleri üzerinde durulmu~tur. Vefat münasebetiyle
gazete ve mecmualarda ç~kan hal tercemesi, önce Süreyya Bey tarafindan Sicill-i osmani'de, daha sonra torunu Fahrünnisâ Han~m'~n
zurefâ'da biraz geni~letilerek ele al~nm~~, ikincide
kalemiyle
hususi hayat~ndan da bahsolunmu~tur; fakat resmi hal tercemesini
ilk defa esash surette, merhum ibnül- Emin M. Kemal Inal, Evkaf-~~
hümayân Nezareti'nin Tarihçe-i Te~kilât~~ adl~~eserinde yazrm~, Son Sadr-~~
a`zamlar'~n Ahmed Vefik Pa~a bahsinde baz~~ilavelerle, tashih, vesikalar~n da ne~ri süretiyle onun resmi hayat~n~~geni~~olarak canland~rm~~t~r. Ancak, bütün bu ne~riyatta, bunlardan faydalan~larak yaz~lan
~smail Hikmet'in ve Zeki Pakal~n'~n Ahmed Vefik Pa~a isimli kitaplar~nda, alim ve san'atkâr tarafi, eserleri ve hususiyetleri, bu bak~mdan
~öhretine dair verilen bilginin çok yeterisiz oldu~u görülür. Esasen
bizi, hakk~nda eserler ne~redilen Vefik Pa~a'ya dâir bu makaleyi
yazma~a sevkeden de, bu sahadaki tedkilderin noksanli~'~~oldu.
Ba~l~ca dört k~s~mdan ibâret bu makalenin I. bölümünde Son
Sadr-~~aczamlar'l esas almak, di~er ne~riyatla mukayese, yanh~lan
tashih, ilaveler suretiyle Resmi Hayat~'m ele alarak, bu hususta bir
kronoloji tertib ettik ve muvaffaluyetleri üzerinde durduk; di~er
k~s~mlara göre en az bu bahse yer verilmi~tir. Eserleri'ni te~kil eden II.
k~s~m, (A) ~lmi Eserleri, (B) Adapte, Terceme ilk Eserleri ve Lehçe-i osmani,
(C) Bursa Tiyatrosu, Tiyatro Eserleri ve Hususiyetleri, (D) Telemak Tercemesi ve Di~er Eserleri olmak üzre ba~l~ca dört bahse ayr~lm~~t~r. III.
k~sm~~ Husust Hayat~, ~ahsiyeti ve ~öhreti, IV. bölümü, ise, hakk~nda ba~kalan tarafindan söylenilen, veya kendisine atfedilen hikaye ve f~kralar te~kil etmektedir.
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T.
RESM i HAYATI
Ahmed Vefik Pa~a'n~ n dedesi Yahya Mci Efendi, Divân-~~hümayün'un Müslüman ilk tercemamd~r. ~ 82o'deki Rum isyan ve
müteâkip i<dâm edilen Kostaki'nin yerine bu vazifeye
Istavraki ta<yin olunmu~, fakat hiyle ve fesatlar~~yüzünden Rum tercemanlara itimat kalmad~~~ ndan, Frans~zca ve Rumca evrâkm tedkik
ve tercemesi Mühendishâne hocalar~ndan Bulgarzâde lâkab~yle an~lan
Rumiii'l-as1 Yahya Nâcl Efendi'ye verilmi~tir. 23 Nisan, 1823'de
resmen tercemanl~~a ta`yin edilen Yahya Naci Efendi, isti <dath gençlere yabanc~~ dilleri ö~retme vazifesini de üzerine alm~~, bu ihtiyaç
dolay~s~ yle yeni kadrolar ihdas~ yle Terceme Odas~~aç~lm~~t~r'. Yahya
Nâcl Efendi'nin ortanca o~lu Nureddin Emin askerlik, büyük ve küçük
o~ullar~~Mehmed Ruhuddin ile Nâci ise babalar~n~n meslekine, tercemanl~~a intisap etmi~ tir. Dedesinin vefat~ndan bir y~l önce, 3 Haziran,
~~823 (23 Sevvâl, ~ 238)'de hayata gözlerini açan Ahmed Vefik, Terceme Kalemi'nden ne~ 'etle Paris Sefaret Kâtipli~i ve Müste~arl~~~,
avdetinde Tersâne Tercemanl~~~, Bâb-~~seraskeri Terceme Odas~~
Müdürlü~ü'nde bulunan Mehmed Ruhuddin Efendi'nin o~ludur 2 .
Ahmed Vefik, Istanbul'da ilk tahsilinden sonra vaktiyle dedesinin
hocal~k etmi~~bulundu~u Mühendishâne-i berri-i hümayün'a devama
ba~lam~~, ~~834'de Mustafa Re~id Pa~a'n~ n Paris Sefirli~i'ne ve babas~n~ n bura Sefaret Kâtibli~i'ne ta<yini 3 sebebiyle Paris'e gitmi~,
Tarih-i Cevdet, ikinci bas~ m, Istanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1309, C. x~, s. 166.
Müslümanlar'dan terceman ta`yini dü~ ünüldügü zaman, kibar indinde, bu vazifede
çal~~ mak isteyenler istihkar olunduklar~ ndan kimse kabül etmek istememi~, Mevalrden bulunan ~anizade Atârnin ta`yini uygun görülmemi~, böylece ilk defa Müs1ümanlar'dan mütercim olarak Rumiti'l-as1 Bulgarzâde Naci Yahya Efendi ta`yin
olunmu~tur (Stinizâde Tarihi, Ist., Ceride-i havadis Matbaas~ , 29 I, C. IV., S. 33 v. d.).
Nam~ k Kemal, dâima aleyhinde bulundu~u Vefik Pa~a'n~ n, "Pederini bilmem;
fakat amucas~n~~Gelibolu'da gördüm, müflis bir Rum'dur" diyor (T. Tarih Kurumu,
bir ba~kas~n~n el yaz~s~yle mektubu, nu. 78).
2 Süreyya Bey, Sicill-i Osmani, Matbaa-i âmire, c. IV., S. 531, 584; c. Il, 431.
3 Re~id Pa~a'n~ n, Hariciye Narz~ n olunca, Paris'te Maslahatgüzâr olarak
b~rakt~~~~Ruhuddin Efendi'ye verdi~i ta‘limat, h~ llAsa halinde Tarih-i Ltitfecle mevcuttur (~st., Mahmud Bey Matbaas~, ~ 3o2, c. v., s. 7). Bernard Lewis'in eserinde
Vefik Pa~a hakk~nda yabanc~~dillerdeki baz~~ne~riyata dair bilgi verilmi~ tir (The
Enzergence of Modern Turkey, Oxford University Press, 1961, s. 86 v.d. Ayr~ ca bk.,
Index).
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Saint Louis Lisesi'ne kaydolunmu~ tur. Istanbul'a dönü~ünde ondört
ya~~ nda buluna Ahmed Vefik, dedesinin ve babas~n~n meslekine intisapla Terceme Kalemi'nde çal~~ma~a ba~lam~~, Haceganlik rütbesini
kazanm~~t~r.
1837'de me'murluk hayat~ na at~lan Ahmed Vefik'~n, 1864 y~l~na
kadar geçen yirmiyedi sene zarf~ nda istrfalardan, azillerden hemen
tamamiyle uzak, muntazam bir resmi hayat~~vard~r; s~ras~yle Terceme
Odas~~Birinci S~n~f Hulafal~~~, Londra Sefaret Kâtipli~i, Yolcu
Pasaportlar~m Muâyene Müdürlü~ü, Terceme Odas~~Mümeyyizli~i,
Mütercim-i Evvel'lik, Memleketeyn Fevkalade Komiserli~i, Encümen-i dâni~~Aczal~~~, Tahran Büyük Elçili~i, Meclis-i vala-yi ahkam-~~
adliye, ayn~~meclisin Muhâkemât Dairesi Reisli~i, Deavi Naz~rl~~~,
tekrar Meclis-i yara Aczal~~~ , Evkaf Naz~rl~~~, Divan-~~muhasebat
Reisli~i, üçüncü defa olarak Meclis-i N/Ma A`zal~~~ , Anadolu Sa~~
Kol Müfetti~li~i gibi pek muhtelif vazifelerde çal~~arak, bu arada baz~~
mes'eleleri tahkik için S~ rbistan'a, Izmir'e, Ba~dad ve Kürdistan
hududuna, Belgrad'a gönderilmi~, muhtelif ni~anlarla taltif olunarak
rütbesi Ola S~nf-~~evvelrye, maa~~~35,000 kuru~a yükselmi~tir.
Vefik Pa~a'n~ n 1864'de azlinde, yirmi ay kadar süren Anadolu
Sa~~Kol Ciheti Müfetti~li~i esnas~nda halk~~ ~ikayete sevkeden icraat'
dolay~siyle verilen raporlardan ba~ka, Ali Pa~a'n~n da te'siri olmu~tur;
1864'den Ali Pa~a'n~n vefat~na kadar yedi y~l, 5000 kuru~~maa~la
ma<zû1 kalmas~~bu fikri kuvvetlendirir. Vefik Pa~a'n~n ilmini, faziletlerini ö~erek, o bir canl~~kütüphanedir diyen Ali Pa~a, "Ahmed Vefik Efendi,
Sultan Süleyman zaman~ nda fevkalade bir Sadr-~~a`zam olurdu"
ifadesiyle, devrinde i~e yaramayaca~~n~~ Ima etmi~tir 4. Me~rutiyet
idaresini te'sisle Ali Pa~a'y~~Sadareeten uzakla~t~rmak, yerine Mahmud
Nedim, veya Ahmed Vefik Pa~a'n~ n getirilmesini Yeni Osmanhlar'~ n
te'mine çal~~t~klar~~fikri zay~ f olmakla beraber', Ali Pa~a'ya hücumlar~nda hemen daima Vefik Pa~a lehinde bulunduklar~~bir hakikattir.
Hürriyet gazetesinin, Istanbul'dan gönderilen bir mektuba cevap
tarz~ nda tertip olunan, "Acaba, Memleketeyn mes'elesine me'mur
olup müteveffa Fuad Pa~a yine o mes'ele üzerinden 3000 kese
Charles Mismer'in, Souvenirs du Mo~ule Musulman (Paris, Librairie Hachette,
1892) adl~~eserinin, Mehmed Rauf taraf~ndan Hâttrat-~~edem-i islâm adl~~tecemesi,
Bursa, Matbaa-~~vilâyet, 1327, s. 136.
5 Abdurrahman ~eref, Tarih Musahabekri, ~st., Matbaa-i âmire, 1339, s. 173.
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tayyârâta nâil olmu~~iken, Vefik Efendi'nin devletce resmen teklif
olunan bu tayyârat~~kabül etmemesi mi memduhiyyetine mani oldu;
yoksa, Evkaf Nezareti'nde h~rs~z ~ikarma ba~lad~~~~s~rada Ali Pa~a'n~n
hânende-i hânegisi olan Ya~l~kc~~Ahmed Efendi'nin Süleymaniye
Câmi-i ~erifi ta`mirat~ ndan dolay~~destine geçirdi~i 6000 keseyi
meydana ç~karma~a himmet etmesi mi tabiatinin hiddetine delâlet
etti; yahut tefti~~me'muriyetinde, kapudan-~~esbak müteven Mehmed
Ali Pa~a'n~ n bendegan~ndan ve ~zmid eyâletini kendilerine malikane
addedenlerden ma<hut Hasan Pa~a'n~n ~er<an ve kanûnen tebeyyün
eden mezâlim ve irtikabât~~üzerine vuld~`-~~hali Bab-~~Ali'ye bildirip
Meclis-i vala'n~ n karar ve hükmüyle rütbesinin ref`i ve kendisinin Sinob'a nefyi ve emval-i me'hûzenin istirdad~~için vas~ta-i icra olmas~ndan m~~kendisinin icrâ-yi hakkaniyette ziyadesiyle ~iddet gösterdi~i
istidlal edildi. Hele o Bursa ~ikayetcilerinin nas~ l meydana ç~kt~~~~ve
Ali Pa~a tevabiat~n~ n Bab-~~Mi has~r odalar~ nda ve hanlarda ne türlü
te~vikat ile davac~~arad~klar~~herkesin bildi~i rezâletlerdendir ve Bab-~~
ali'de mahfuz oldu~u rivâyet olunan ma<hut ~ikayet evrak~n~ n dahi ne
masharal~ klar, ne edebsizliklerden ibaret oldu~u görenlerin malûmudur. Bir de me'muriyetler için hakl~-haks~z ~ikayetci zuhûru
levm-ü te~ni < ise, Ali Pa~a'n~n ~zmir Valili~i'nden infisâli dahi ~ikayet üzerine mebni idi. Sâhib-i mektup bu mes'eleyi bilmiyor mu?
E~er biltniyorsa, bu mektubu kendine talim ve tesvid eden zâta
sual etsin, o zat pek Ma= bilir. Hulasa-i kelâm, e~er Vefik Efendi
ser-tâ-pâ kusûr-~~mücessem farzolunsa, yine Ali Pa~a'y~~k~rk y~l ~amarlayarak okutaca~~~kainat~ n ve belki de kendisinin itiraf-kerdesidir ve
öyle bir vücûd-i na-yab~ n dört-be~~senedenberi Rumeli-hisar~~dibinde
~ehriye 5000 kuru~~sedd-i remakla ömür geçirmesi, Ali Pa~a'n~n fenn-i
garezkari ve hasette müsellem olan mehâretine pek zâhir bir delildir"
ifadesi 6, Vefik Pa~a'n~n hakl~~hareketlerini, baz~~yolsuzluklar~~meydana
ç~kard~~~~için azlolundu~unu aç~~a vuruyor. Sami Pa~azade Hasan
Bey'in kaydine göre, kona~~ nda içtimâ ettikleri Subhi Bey gibi, Ziya
Pa~a ve Ahmed Vefik Efendi de Yeni Osmanl~lar Cemiyeti'nin tuttu~u yolu tasvip etmemekle berâber, Ali Pa~a'n~ n müstebit idaresine
muar~zd~lar 7.
° Hürriyet gazetesi, ~ki Mes'ele-i mühimme, nu. 81, 84; ~ o, 31 Ocak, 1870.
7 ketullah Bey ve Yeni Osmanl~ lar, Hâdisât-~~hukük~ye ve Tarihiye, diz 2, k~sm-~~
tarihi 2, ~~May~s, 1341, S. 6. Müellif, Yeni Osmanl~lar Cemiyeti'nin elba~~s~~Mahmud
Nedim Pa~a'n~n büyük birâderi Sa~~ r Ahmed Bey'in o~lu Mehmed Bey oldu~unu,
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Ali Pa~a'n~n vefat', Mahmud Nedim Pa~a'n~n Sadâret mevluine
geçmesi üzerine Avrupa'da bulunan Yeni Osmanl~lar Cemiyeti mensuplar~n~n memleketlerine dönmesine müsâade edilmi~, Vefik Pa~a,
21 Eylül, 1871'de 40,000 kuru~~maa~la Rüsûmat Eminli~i'ne ta`yin,
birinci rütbe Mecidi Ni~an~~ile taltif olunmu~tur. Günlük bir gazetenin,
"Rüsûmat Naz~r~~Vefik Efendi'nin maa~-~~hâliyyelerine ~ o,000 kuru~~
daha zam ile 40,000 kuru~a ibla~~~i~itilmi~~ise de, Rüstimat'ca ittihâz
olunan tanzimat-1 fevkalade buna külliyyen mugayir göründü~ünden
pek de inamlamaz" yollu ne~riyat~, maddeten inan~lmayacak derecede
lehine hareket edildi~ini gösterir 8. Rüsûn~at Naz~rl~~~~dahil, iki seneye
yak~n zamanda ayn~~maa~la Sadaret Müste~arl~~~~9, Mâarif Naz~rl~~~",
~ûrâ-yi devlet Aczall'~~~II olmak üzre dört defa vazifesi de~i~tirilen
Vefik Pa~a, 15 A~ustos, 1873'de tekrar azlolunarak dörtbuçuk sene
aç~kta b~rak~lm~~, bu arada Petersburg'da aç~lan Fünun ve Sanayi
Sergisi'nde memleketimizi temsil etmi~~12 , 5 ~ubat, 1877'de Meclis-i meb`ûsan Reisli~i'ne getirilerek", Vezaret rütbesi, dolay~s~yla
seçtikleri k~rk fedai taraf~ndan, "Vükelân~n hâl-i içtimâda iken katli ve Mahmud
Nedim Pa~a'n~n Sadaret'e ta<yini" hususunda verilen karar~n duyulmas~~üzerine
Cemiyet'in da~~t~ld~~~n~~kaydediyor (Ayn. yer, s. 4).
8 Ruzniinte-i ceride-i havâdis, nu. 1747, 1758, 1761, 26 Eylül, ~~o ve 15 Ekim,
1871. Rüsûmât Eminli~i'ne ta‘yini münasebetiyle, Halis Efendi'nin yirmiüç
dörtlükten ibaret tarih manzumesi için bk., Zeki Pakal~n, Ahmed Vefik Pa~a, ist.,
Ahmed Said Matbaas~, 1942, s. 313 v.d.
9 Ruznâme-i ceride-i havâdis, nu. 1832, 27 Ocak, 1872.
10
Ayn. gazete, nu. 1907, 14 May~s, 1872.
11 Ayn. gazete, nu. 2049,5 Ocak, 1872. Rü~di Pa~a'n~n Sadaret'e geçmesini
müteakip bu vazifeye getirilmi~tir.
12
• Mahmud Kemal Inal, 1875 (1292)'de Petersburg Cemiyet-i ilmiyesi'ne
gönderildi~ini kaydediyor (Evkaf-: hilmay~ln Nezareti'nin Tarihçe-i te~kilâtt, Ist.,
Evkaf-~~Islâmiye Matbaas~, 1335, s. ~~16; Son Sadr-~~a'zamlar, Ist., Maârif Matbaas~,
1944, c.v., s. 661). Sabah gazetesinde, 1875 de~il, 1876'da, Petersburg'da aç~lacak
Fünun ve Sanayi Sergisi'ne Ahmed Vefik Efendi'nin gönderilece~i bildirilmektedir
(13 Receb, 1293-22 Temmuz, ~~876).
18 Vefik Pa~a, memleketimizde teessüs eden ilk Meclis-i meb`usan'a ~stanbul
meb<üsu olarak dahil olmu~tur. Bu münâsebetle ne~redilen hal tercemesinde, "Kendisinin hubb-i vatan~, ~am mes'elesinde Paris'te NapoWin III.'a gösterdi~i hamiyyetiyle müstedleldir. Ahmed Vefik Efendi münzevi olma~~~ahiren nakliyyat-~~as~rdan
na~t ihtiyar eylemi~, kütüphânesinde vatan~na nafi< kütüb-i elsine-i selase-i osmaniye
ve efrenciyye mütalaas~yle evkat-guzar olmu~tur. Bu zat~n aleyhinde bulunanlar bile
kendisinin istikamet ve dirâyetine kar~~~bühtanda bulunam~yorlar" deniliyor (Ceride-i havâdis, nu. 3331, 3 Mart, 1877). Meclis-i meb`i~san Reisli~i'ne getirilmesi ve
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Pa~a ünvân~~tevcih edilmi~~14, Hediye-i askeriye Cemiyet-i umumiyesi Reisli~i vazifesini de üzerine alm~~t~r ". Meclis-i meb`üsân Reisli~i, Meclis'in birinci içtimâ devresine rastlar; ikinci devrede bu
mevk~e Hasan Fehmi Efendi (Pa~a)'nin seçildi~ini, Vefik Pa~a'n~n
Edirne Valili~i'ne tacyin edildi~ini görüyoruz"; fakat, bu vazifede ikibuçuk ay çal~~t~ktan sonra, Ahmed Hamdi Pa~a Sadâret'e
geçer geçmez Meclis-i a<yan Aczal~~~ 'na, bunu müteâkip ikinci defa Maârif Nâz~rl~~~'na getirilmi~~17 , üç hafta sonra Dâhiliye Vekilli~i ilâvesiyle Ba~vekil ta<yin olunmu~sa da 18 , ikibuçuk
riyâsetindeki içtimâlar~n zab~tlar~~ için bk., M. K., Türkiye'de Meclis-i meb`üsdn,
M~s~ r, Matbaa-i Tctihâd, 1907, s. 189, 192, 282 V.d.
14 Ayn. gazete, nu. 3352, 23 Mart, 1877. Bu tevcihten önceki resmi vesikalarda
Ahmed Vefik Efendi, bundan sonrakilerde Ahmed Vefik Pa~a olarak zikredilir.
15 Hediye-i askeriye Cemiyeti'nin gayesi,Türk-Rus harbi münasebetiyleBayezid'de Misâfirhâne-i askeri'de te~ekkül eden Asâkir-i milliye Cemiyeti için leva= tedârikidir. Ingiltere de bu cemiyete yard~mda bulunmu~, iânenin taksimi hizmetini Vefik
Pa~a kabül etmi~tir (Ceride-i havddis, 3269, 19 Aral~k, 1876). Cemiyete kaydolunan
askerin kabar~k yekün tutmas~, âzalar~~aras~nda Nam~k Kemal, Ebüzziyâ, Hâlet
Bey gibi kimselerin bulunmas~~hükümeti endi~eye dü~ürmü~, reisi Ziya Pa~a Suriye
Valili~i'ne ta<yinle, bu mevkl'e Ahmed Vefik Pa~a getirilmi~tir. Onun riyâsetini
müteâkip Kemal ve arkada~lar~~âzal~ktan çekilmi~, Asâkir-i milliye taburlar~~da~~t~lm~~t~r (Tafsilât için bk., Ceride-i havddis, nu. 3269, 3277, 3280, 3335, 19 ve 31 Aral~k,
1876, 3 Ocak, 20 ~ubat, 8 Mart, 1877. Nâz~m Pa~a, Bir Devrin Tarihi, Cumhuriyet
gazetesi, nu. 2792, 14 ~ubat, 1932. "A" rümuzu ile bu cemiyetin faydas~~ ve gayeleri
hakk~nda bir makale: Ceride-i havddis, nu. 3279, 3 Ocak, 1877. Nam~k Kemal, Vatan
piyesinin gelirini bu cemiyete teberru' etmi~tir (Ayn. gazete, nu. 3143, 3147, 25
ve 29 Temmuz, 1877. Mahmud Celâleddin Pa~a, Mir'dt-t hakikat, ~st., Matbaa-i
osmaniye, 1326, c. I., S. 266 v.d. Müellif, bu cemiyetin reisi olarak Midhat Pa~a'y~~
göstermekte, Ahmed Vefik Pa~a'dan bahsetmemektedir. Sabah gazetesinde de,
"Hediye-i askeriye cemiyet-i umumiyyesi reisli~ini, Meclis-i meb<üsan Reisi Ahmed
Vefik Efendi Hazretleri'nin deruhde buyurmu~~olduklar~n~~kemâl-i memnuniyetle
i~ittik" deniliyor (6 Safer, 1294 — 8 ~ubat, 1877. Ayn~~mes'ele için bk., Ruznâme-i
ceride-i havddis, 16 Ramazan-29 A~ustos, 1877).
Ceride-i hav~'Mis, 29 ~a<ban, ~~294 — A~ustos, 1877.
17 Ahmed Hamdi Pa~a'n~ n Sadâret'ini müteâkip tacyin edilmi~tir (Ayn. gazete,
nu. 3598, 12 Ocak, 1878).
18 I Safer, 1878 tarihli ferman, Ceride-i hav'ddis, nu. 3168, 2 Safer, 1295. Bu
münâsebetle Hâlis Efendi bir tarih dü~ürmü~tür (Ayn. gazete, nu. 3643, 6 Mart,
1878. Bu vazifeyi, (1) Sadâret ünvan~n~n Ba~vekâlet'e tebdili, mes'üliyet-i vükelâ
usûlünün konulmas~, (2) Damad Mahmud Pa~a'n~ n Tophâne Mü~irli~i'nden, Said
Pa~a'n~n Dâhiliye Naz~rl~~~ 'ndan azliyle, bu Nezâret'in Ba~vekâlet'e ilâve sûretiyle
kendisine verilmesi, (3) mesâlih-i umümiye üzerine vukü bulacak ma<ruzat~na Sal-
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ay sonra yine azlolunup 19, bir sene kadar aç~kta b~rak~larak Bursa
Valili~i vazifesi verilmi~tir 2°. Bursa Valili~i üç y~l kadar sürer. 16
Ekim, 1882'de tekrar az1 ile, birbuçuk ay sonra ikinci defa Ba~vekillik'e nasb~na, murassa` Ni~an-~~osmani ile taltifine ~ahit oluyoruz.
Vefik Pa~a'n~n iki-üç gün süren Ba~vekillik vazifesinden azli ile 21,
sürprizlerle dolu resmi hayat~~sona ermi~~bulunuyor. Bir ara Izmir'e
Vali ta'yin edilece~i gazetelerde ne~rolunmakla beraber22, bu rivâyet
tehakkuk etmemi~, azl tarihinden, 2 Aral~k, 1882'den, vefat tarihi
bulunan 2 Nisan, 1891'e kadar dokuz y~l, Rumeli-hisar~'ndaki evinde
münzevi bir hayat sürmü~tür.
A~a~~daki kronoloji cedveli, pek muhtelif vazifelerde k~rkbe~~
y~l devam eden me'murluk hayat~n~n ani alçal~p yükselmelerle dolu,
ne kadar sars~nt~l~~geçti~ini aç~kca gösterir.
tanat-~~seniyye'ce müsâade olunmas~yle kabül etmi~tir. Ma~lûbiyetle biten Türk-Rus
harbi sonunda, Bolay~r ~stihkamat~~Kumandanl~~~'na ta'yin edilen Süleyman Pa~a'n~n, Edirneli Râsim Bey'in, Benef~ezâde Ahmed Efendi'nin, memleketin u~rad~~~~
felaketleri Abdülhamid'e yükleyecekleri, Meclis'e te'sir edecekleri endi~esiyle böyle
buhranl~~bir zamanda Vefik Pa~a'ya Sadaret teklif olunmu~tur (Mahmud Celâleddin
Pa~a, Mir'ât-~~hakikat, ~st., Matbaa-i osmaniye, ~~327, c. ~~~., 61, 69, 86 v.d.). Kanün-~~
esasi'de Sadâret denildi~i halde, Ba~vekâlet ihdas~~husûsunda bir makale için bk.,
Ceride-i havddis, nu. 3621, 9 ~ubat, 1878.
19 Yerine Sad~k Pa~a ta'yin olunmu~tur (Ayn. gazete, nu. 3681, 19 Nisan, 1878) ;
Vefik Pa~a'n~n isti`fa etti~i kaydolunuyor.
20 Vefik Pa~a, Ba~vekillik'ten ayr~l~nca tebdil-i hava için Bursa'ya gitmi~,
avdetine müsâade beklemeden Istanbul'a dönmü~, müteak~ben Bursa'ya Vali ta'yin
edilmi~tir (Son Sadr-~~&zamlar, c. x., s. 684 v.d.). Ceride-i havâdis, nu. 3928. 4 ~ubat,
1879. Bursa Valisi bulundu~u s~rada, birara Istanbul'a geldi~i, murassa` bir k~t'a
Ni~an-~~ esmanrnin, F~nd~kl~'da sakin oldu~u mahalle Ceyb-i hümâyûn Kâtibi Fâik
Bey vas~tasiyle gönderildi~i kaydinden anla~~l~yor (Ayn. gazete, nu. 4842, 12 Ocak,
1881). Yine bu s~rada, "Anadolu islahat~ n~n icras~yle ne ~ekilde olaca~~~hakk~nda
taraf-1 ~ehen~ahiden emir alm~~~oldu~u layihayi ikmal eylemi~, tedkik~~için Mabeyn-i
hümayûn'a vermi~tir (Ayn. gazete, nu, 4842, 4854, 12 ve 24 Ocak, 1881).
21 Ta`yini ve infisâli hakk~nda 30 Ekim ve 3 Aral~k tarihli fermanlar Ceride-i
haviidis'te ne~redilmi~tir (Nu. 5 ~~59, 516 ). Yerine Said Pa~a ta'yin olunarak Ba.pekâlet
ünvan", tekrar Sâdaret'e tebdil edilmi~tir. Bu ünvan tebdili dolay~s~yle ~~kodra Mektubcusu ~smet Efendi'nin bir tarih manzumesi de vard~r (Ayn. gazete, nu. 5166,
5 Aral~k, 1882). Vefik Pa~a, reddetmi~~oldu~u o~lu (Fahrünnisa Han~m, clyine-i
zurefcl, ~st., Ikdam Matbaas~, 1314, s. 143) Ticaret Nezareti me'murlar~ndan Refik
Bey'i, infisalinden iki ay sonra 19 Rebi‘ II., 1300-27 ~ubat, 1882'de kaybetmi~tir
(Sicill-i Osmant, c. ~l., s. 416).
22 Izmir'e ta'yin olunaca~~, bu me'muriyyeti kabül için murahhas~yyet-i
kamile istedi~i kaydolunuyor (Ceride-i hâvadis, nu. 5336, 29 May~s, 1883).
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A. Resmi Hayat~n~ n Kronolojisi
1837 (H. 1253)

Terceme Odas~'na devam~, Hâceganl~k rütbesi tevcihi
1840 ( t 256)
Londra Sefâret Kfttipli~i, rütbesinin
Râbia'ya yükseltilmesi
1842 (1258)
Bâz~~mes'elelerin tahkiki için me'muriyet-i mahsüsa ile S~ rbistan'a
gönderilmesi dönü~ ünde 1500 kuru~~
maa~la Terceme Odas~, Birinci S~n~f
Hulafâl~~~~ve Yolcu Pasaportlar~~
Muayene Müdürlü~ü
1843 (1259)
Tefr~k-~~tâbiiyyet ve sâir hususlar
için Izmir'e gönderilmesi
1845 (1261)
Avdeti, Sâlise rütbesi tevcihi
1848 ( 264)
Tefti~~için tekrar Izmir'e gönderilmesi, dönü~ünde 2,000 kuru~~maa~la
Terceme Odas~~Mümeyyizli~i; Sâniye S~nf-~~ sânisi rütbesi tevcihi,
4,000 kuru~~maa~la Mütercim-i evvel ta<yini 23
1 849 ( 1 265)
35,000 kuru~~maa~la Macaristan
Mültecileri mes'elesine me'murlu~u,
daha sonra Memleketeyn Fevkalade
Komiserli~i 24
Haziran, 1851 (~a<ban, 1267)
Encümen-i dâni~~A`zal~~~ 25
Temmuz, 1851 (Ramazan, 1267) ela S~ nf-~~sânisi rütbesi tevcihi
15. vi. 1851 (15 ~a<ban, 1267)
100,000 sâliyye ile Tahran Büyük
Elçili~i
23 Bu me'muriyetlerinin tarihi ~lyine-i zurefâ ve Evkaf-t hümayân Neziireti'nin
Tanhçe-i te~kilâtt'nda mevcut, Son Sadr-t tz‘zarnlar'da kay~tl~~ de~ildir.
24 Bu me'muriyetlerinin tarihi de Son Sadr-t dzamlar'da kaydedilmemi~tir;
kr~, Ayine-i zurefâ, Evkaf-t Iltintayn Nezâreti'nin Tanhçe-i te~kilâtt.
25 Bu vazifenin tarihi, Evkaf-t hütnayt2n Nezâreti'nin Tanhçe-i te~kilâtt'nda ve
os~nanf'de mevcuttur. Mahmud Cevad ibn ~eyh Abdü'n-Nâfi`in eserinde,
Encümen-i dâni~'in a<zâ-yi dâhiliyyesi aras~ nda Ahmed Vefik Pa~a da kaydedilmi~tir (Maânf:i umtinziyye Nezdreti Tanhçe-i te~kilât~~ve icraâtt, ~st., Matbaa-i âmire,
1338, s. 47).
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(ig Zilhicce, 1270) Tahran'dan Istanbul'a hareketi";
ayni senede Ba~dad, Kürdistan hududunu tefti~i
Sefâret uhdesinde kalmak üzre
8. I. 1855 (18 Rebi< Il., 1271)
22,000 kuru~~maa~la Ül S~nf-~~
evveli rütbesi ve ikinci rütbe Mecidi
Ni~an~~Tevcihi ile Meclis-i Vâlâ-yi
Ahkâm-~~adliye A`zâl~~~ ; ayni sene
bu meclisin Muhâkemât Dâiresi
Reisli~i, Ceza, Muhâkemât K.'nunnâmesi'nin tesvidine me'murlu~u 27
A czal~k uhdesinde kalmak ~artlyle,
ii. Iv. 1857 (18 Receb, 1273)
Rütbe-i bâlâ ve 25,000 kuru~~maa~la
Devi Nâmrl~~~~
A~ustos-Eylül, 3857 (Muharrem, 15,000 kuru~~maa~la Meclis-i vâlâ
A`zal~~~~
1274)
Ocak-~ubat, 186o (Recab, 1276) Ayni maa~la Paris Sefirli~i 28
Maclis-i vâlâ A`zal~~~~29
~ubat, 1861 (~a`ban, 1277)
000 kuru~~maa~la Evkaf-~~ Hü30,
,
1278)
23.x1.1861 (20 Cemâda 1.
mayûn Nâz~rl~~~~3°
35,000 kuru~~maa~la Divân-~~muha29.v.1862 (30 Zilk~`de, 1278)
sebât Reisli~i, ikinci rütbe Osmani
Ni~an~ n
12.1X. 1854

~~ ,! 71 7, 24 Muharrem, 13 Rebi< 1., 127!. Cevdet
28 Ceride-i havâdis, nu.
Pa~a, 1271 (1857) hâdiselerinden bahsederken," Vefik Efendi, mukaddemâ K~r~m'daki asâkir-i ~ahaneye iâne-i ahâli ile h~rka yapt~rmak husûsuna ön-ayak oldu~u gibi,
muahharen Laleli yang~n~ nda pek çok ahall-i müslime haneleri muhter~k olma~la,
bunda dahi ön-ayak olarak bir mikdar i~ne akçesi toplanarak bu günler henüz tevzi
olunmak üzre idi" diyor (Tezâkir-i Cevdet, 1-12, Prof. Cavid Baysun ne~ ri, Türk
Tarih Kurumu Bas~ mevi, Ankara, 1953, S. 53). Yine Cevdet Pa~a, 1272 (1857-58)
vak`alar~~aras~ nda, "Tahsil-i ulûm için Avrupa'ya gönderilmek üzre ketebeden
on nefer müsteid efendilerin emr-i intihab~~Ahmed Vefik Efendi ile fakire havale
buyurulmu~~oldu~undan, bu esnâda, istek edenlerin imtihanlar~na ~urû olundu"~unu kaydeder (Ayn. esr., s. 62).
27 Ayn. gazete, nu. 723, 22 Rebi< Il., 1271; Ayine-i zurefâ, S. 127.
kaydedilmi~tir. 29 Ocak, 1861'de infisâ1
28 Ta`yin tarihi Sicill-i osmanrde
etti~ine göre, bu vazifede bir sene kalm~~t~r (Ceride-i havâdis, nu. 65, 17 Receb, ~~277).
29 Ta`yin edildi~i ay, yaln~z Sicill-i osmanrde kaydedilmi~tir.
3° Fuad Pa~a'n~ n Saclareee ta`yini ile bu vazifeye getirilmi~tir (Ruznâme-i
ceride-i havâdis, nu. 268, 20 Cemâda 1., 1278).
31 Ayn. gazete, nu. 395, 2 Zihicce, 1278.
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20.v1.1862 (22 Zilhicce, 1278)

Tahkikat için Belgrad'a gönderilmesi 32
26 ~ubat, 1863 (Ramazan, 1279) Meclis-i vâlâ A`zal~~1 33
22 Mart, 1863 (Gurre-i ~evval,
Maa~~na 35,000 kuru~~zamla Ana1279)
dolu Sa~~Kol Ciheti Müfetti~li~i
Ekim, 1864 (Cemâdâii., ~~28 ) 5,000 kuru~~maa~la azli 31
25. IX. 1871 ( ~ o Receb, 1288)
40,000 kuru~~maa~la Rüsûmat Eminligi, birinci rütbe Mecidi Ni~an~~35
263. 1872 (15 Zilk~ <de, 1288)
Ayni maa~ la Sadâret Müste~arh~1 38
16. V. 1872 (8 Rebi< ~ ., 1289)
Maârif Nâz~rli~i 37
5. x~~. 1872 (4 ~evvâl, 1289)
~ûrâ-yi devlet A`zal~~~~
15.vm. 1873 (20 Cemâdâ
Bu me'muriyetinden azli 38
1290)
32 Belgrad'da ayak tak~m~n~n fesat ç~kard~~~
, bu hali önlemek için mahsûsan
ta`yini ve gönderildi~i bildiriliyor (Ayn. gazete, nu. 412, 4 Muharrem, 12
79)•
33 Meclis-i vala kavânin Dairesi a<zal~~~na ta<yini, ~~
Mart, 1863'de ilan edilmi~tir (Ayn. gazete, nu. 582, to Ramazan, 1279). Tasvir-i efkâr'da, Divan-~~muhasebat
Reisli~i'nden çekildi~i ve uhdesinde Meclis-i vala a`zal~~~~kald~~~~bildirilmi~tir
(Nu. 70, 8 Ramazan -14 ~ubat, 1279/26 ~ubat, 1863).
34 Ta<yini için baz~~kaynaklarda yaln~z ~evval; azli hakk~nda y~l kayd~~
ile
iktifa olunmu~tur (Kr~., Sicill-i osmant). Tasvir-i efkâr'da, Anadolu Orta-kol Müfetti~i
Ahmed Vefik Efendi'nin Istanbul'dan hareket etti~i, 23 Nisan, 1279 (6 Mart, 1863)
tarihli nüshada bildirilmi~ tir (Nu. 89, 15 Ramazan, 1279). Ayni gazetenin 7 Eylül,
1863 tarihli say~s~nda muvakkaten istanbul'a döndü~ü yaz~l~d~ r (Nu. 125, 23 Rebi`
., 26 A~ustos, 1280). Terceman-~~ahval gazetesinde de, bu me'muriyeti münasebetiyle
baz~~kay~ tlara rastlad~k: Vefik Pa~a'n~ n "Inegöl'de icrâ-yi adaletle me~gul olduklar~n~~
oradan yaz~ yorlar" (Nu. 370, 24 Safer, 1280) deniliyor. Ayni gazeteden, baz~~i~lerini
tesviye için, birkaç gün sonra dönmek üzre Hazine-i hassa vapurlar~ndan biriyle
Gemlik'ten hareketle "bu sabah" Istanbul'a geldi~i haber verilmi~ tir (Nu. 381, 19
Rebi` i., ~~28o - 3 ~~ A~ustos, 1863).
35 Kr~., Sicill-i osmani, ~~~ Receb;
zurefâ, 12 Receb; ni~ an tevcihi tarihi
yaln~z Evkaf-~~hümâytin Nezareti'nin Tarihçe-i te~kilât~'nda 19 Te~ rinievvel, 1871 (4
~a`ban, 1288) kaydedilmi~tir.
36 I. M. Kemal mal, Evkaf-~~hümâytin Nezareti'nin Tarihçe-i te
~kilât~'nda 14.
Zilk~'de gösterdi~i tarihi, Sicill-i osmanf'de oldu~u gibi, 15 Zilk~ `cle olarak düzeltmi~tir.
37 Sicill-i osmani, 10 Rebi` I., Ayine-i zurefâ, 14 ~a`ban;
E. H. N. Tarihçe-i te~kilât~'nda 8 Rebi< II.'dir. Ta`yin tezkiresine göre Son Sadr-~~dzamlar'da da 8 Rebi`
I. olarak tashih edilmi~ tir (M. C. Ibn ~eyh Nâfi'in eserinde 8 Rebic II., 1289'da
Dervi~~Pa~ a Islahat Meclisi a<zal~~~ na ta<yin edildi~inden, yerine, Sadâret Müste~ar~~A. Vefik Pa~a'n~ n Maârif Naz~r~~ oldu~u kaydedilmi~tir (Ayn. eser, s. 125).
38 Ruznâme-i ceride-i havlidis, nu. 2239, 20 Cernada II., 129o'da bildirilmi
~tir.
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22 Temmuz, 1876 (13 Receb,
12 93)
5. Il. 1877 (21 Muharrem, 1294)
8. H. 1877 (6 Safer, 1294)
n~. 1877 (ii Rebi< 1., 1294)
14. v~~~. 1877 (4 ~aban, 1294)
29. ii. 1877 (23 Zilk~`de, 1294)
x~~. 1877 (21 Zilhicce, 1294)
~ . ii. 1878 (7 Muharrem, 1295)
4. 11. 1878

Safer, 1295)

18. Iv. 1878 (15 Rebi' Il., 1295)
4. ~~. 1879 (ii Safer, 1296)
12. I. 1882 (21 Safer, 1299)
16. x. 1882 (3 Zilhicce, 1299)
30.x~. ~~882 ( 9 Muharrem, ~~3oo)
2. XII. 1882 (21 Muharrem 1300)
2 Nisan, 1891 (22 ~a<ban, 1308)
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Petersburg Fünun ve Sanâyi Sergisi'ne memleketimizi temsilen gönderilmesi
Meclis-i meb <f~sân Reisli~i
Hediye-i askeriye Cemiyet-i urnümiyesi Reisli~i
Vezâret tevcihi
30,000 kuru~~maa~la Edirne Valili~i39
Bu vazifeden ayr~lmas~~
Meclis-i a`yan A`zal~~~ "
30,000 kuru~~maa~la ikinci defa Maârif Nâz~ rl~~~~
Dâhiliye Nâz~rl~~~~ilâvesiyle Ba~vekâlet'e ta<yini
Azli
2,000 kuru~~maa~la Bursa Valili~i 41
Murassa< Ni~ân-~~osmâni ile taltifi
Azli
~kinci defa Ba~vekilli~i 42
Ba~vekil'likten azli
Vefat~~

B. Me'muriyet Hayat~nda Muvaffak~yetleri
Yukar~ daki cedvel gözden geçirilince, Vefik Pa~a'n~ n me'muriyet
hayat~n~ n ilk yirmiyedi senesinde azil ve isti`falarla kar~~la~mad~~~,
1864'den itibaren ömrünün geri kalan yirmiyedi y~l~nda be~~defa
azlolundu~u, çal~~mas~ na sekiz sene imkân verilip, ondokuz y~l aç~ kta
b~ rak~ld~~~~anla~~l~ r; fakat muvaffak~yetlerinin, hakk~ndaki birçok
39 E. H. N. Tarihçe-i te~kilât~'nda 17 ~a`ban gösterilen bu tarih, Son Sadr-~~
dzamlar'da tashih ve infisal tarihi de ilave olunmu~ tur.
4° E. H. N. Tarihçe-i te~kilât~'nda 24 Zilhicce gösterilmi~, Son Sadr-~~ dzamlar'da
tashih edilmi~tir.
41 E.H.N. Tarihçe-i te~kilâtt'nda ~ o, Son Sadr-~~dzamlar'da ii Safer. ~~2 ve 26 Safer,
~~296 tarihli Ceride-i havidis'te ta`yini ve hareket etti~i bildirilmi~tir (Nu. 3928, 3940).
42 Ceride-i havâdis, nu. 5159, 5161, 2 ve 3 Kanun~ evvel, 1882. Ba~vekalet'e
getirilince, Bursa Valisi iken hakk~nda menfi bir rapor veren Ferid Bey (Pa~a),
korkusundan geceyi Y~ld~ z hamam~nda geçirmi~, bu münasebetle yaz~ lan hicviye
Son Sadr-~~dzamlar'da ne~redilmi~ tir (C. x., s. 1589).
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~ikayetleri gölgede b~ rakacak kadar parlak oldu~unu da kaydetmek
icabeder.
849'da Macaristan mültecileri mes'elesini halle me'mur olarak
Bükre~'e gönderilen Vefik Pa~a'n~ n, burada, Almanya sarraflar~n~n
Prusya Devleti'nin himayesinde banka te~kili teklif ettiklerini, bir devletin mülkünde teessüs edecek banka v.b. ~eylere di~er hükümetin
kar~~mas~ndan do~acak mahzurlar~~anlatarak, banka nizamnamesinin
tercemesini de ekleyip gönderdi~i tahrirat üzerine, Re~id Pa~a, Prusya
Konsoloshânesi himayesinde bulunacak bankan~n aç~lmas~n~~önlemi~tir. Memleketeyn Fevkalade Komiserli~i esnas~nda, tahliye hususunda
Rusya'n~n baz~~ niyetlerini tasvibetmeyen Vefik Pa~a'n~n tuttu~u
yol hükûmetimizce iyi kar~~ lanarak, kendisine tahsinnâme gönderilmi~tir 43. Onun bu mes'elede ta'kibetti~i siyasetten, Ubiccini de, Türkiye
hakk~ndaki mektuplar~ nda takdirle bahseder : "1849 senesinin nihayetinde Baltaliman~~Muahedesi'nden birkaç ay sonra Ahmed Vefik
Efendi, Fuad'~ n yerine Memleketeyn'de Devlet-i Osmaniye Murahhas-~~mahsûsu oldu. Bu me'muriyette geçirdi~i onsekiz ay zarfinda
mükemmel bir diplomat oldu~unu isbat etti. Çoktanberi Bab-~~Mi,
Çar ordular~n~n kar~~s~ nda o zamana kadar, siyasete a~isna olmayan
bu gencin yapt~~~~gibi, yüksek ve metin bir lisanla hukukunu muhafaza etmemi~ti. Bükre~ 'te Ahmed Vefik, vazifelerinden bir derece
hârice ç~kmalar~ na müsâade etmedi~i prens ile asilzadelerin umac~s~~
idi. Fesatlar~ na asla meydan vermedi~i Moskof murahhas~~ile generalleri ise, ellerinden gelse o Efendi'yi Sibirya'ya göndereceklerdi; bilakis
Romanya ahâlisi, hukuk ve menafic-i memleketi ne büyük bir gayretle
müdafaa etti~ini bildikleri için, ona müte~ekkir idiler. En son Moskof
ordular~~Prut nehrini geçtikten sonra, Ahmed Vefik Efendi de Memleketeyn'i terkeyledi. Istanbul'a döndü. Herkes zannediyordu ki
Hâriciye Nezareti'ne tacyin olunacakt~ ; fakat Sefaretle Iran'a gönderildi 44". Tahran'a ta`yinini bildiren resmi tezkirede, tecrübe olunan
liyakat ve dirâyetinden, "Acemler'in her haline ve lisanlar~na vak~f
olduktan ba~ ka, elsine-i sâireye ve ahval-i Meme vukûf-~~ kâmili"
bulundu~undan bahsedilir 45. Tahran'a ~~Temmuz, 1852 (16 Zilk~~<de,
43 Mehmed Salâhaddin, Bir Türk Diplomat~= Evrak-~~siyâsiyesi,
Ist., Alem
Matbaas~, 1306, S. 94 v.d.
44 Ali Kemal, Titrkla~~
ün Piri, Peyâm-~~sabah gazetesi, Edebi Nüsha, nu. 25, 29
Kânun~sani, 1336.
44 t. E. M. Kemal Inal, Son Sadr-~~dzamlar, c. x., s. 652.
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1268)'de gelmi~~bulundu~unu bildiren ~~o Temmuz, 1852 tarihli
tahrirât~nda, ~ah taraf~ndan o zamana kadar hiçbir Büyük Elçi'ye
olunmad~k riayet ve ihtirâmat icras~~emrolundu~unu, ihti~amla kar~~lan~p, debdebeli bir alayla Tahran'a nas~l dahil oldu~unu kaydeder.
Birçok siyasi münaka~a ve mücadeleden sonra Türk Sefarethanesi'ne
Osmanl~~bayra~~n~~çektirme~e muvaffak olmas~, mes'elenin fevkalade
ehemmiyetinden dolay~~Tahran'daki ~ngiliz ve Rus sefirlerini hayrette b~rakm~~, buradan ayr~l~~~nda, ~ah taraf~ndan, kendisine en
büyük rütbeden bir ni~an verilmi~tir". Said Pa~a'n~n, "Metânet-i
efkar~, Napoleon III.'un zaman-1 saltanat~nda, Berrü'~-~am mes'elesi
için Paris'te mün<akid Kongre aczas~mn ve bizzât Napoleon'un hayret
ve tahsinlerini celbetmi~~ve kongrede Rusya murahhas~~Prens Gorcakâmile ile galebe etmi~tir" diye bahsetti~i 47 Vefik
kof'a
Pa~a'n~n bu elçili~i esnas~nda Napoleon'la münâsebetine, birçok
mes'eleleri en k~sa yoldan derhal halletmekteki mehâretine, memleketimizin ~erefini nas~l korudu~una dâir faaliyetlerini canland~ran
birçok fikralara da rastlamaktay~z. Memleketimizi hâriçte temsil
ederken gösterdi~i ba~ar~~kadar dahildeki vazifeleri s~ras~nda maârif
ve i <mar sahas~ndaki çal~~malar~~da mühimdir.
Evkaf Naz~rl~~~'nda, Süleymaniye Camii'ni tamir ettirdi~i için birinci rütbe Ni~an-~~osmani ile taltif edilen 49 Vefik Pa~a, yedi ay süren
ilk Maârif Naz~rl~~~'nda kira' mekteplerine kar~~l~k tedârik etmi~, Süleymaniye vakf-~~ ~erifi dâiresinde müstakil bir Darül-muallimin-i sibyan
açm~~, vilayet merkezlerinde birer Meclis-i maarif te~kili, ilk tahsile
ehemmiyet vermek gibi i~lerle me~gül olmu~tur 49 . Terceman-~~ahval' deki
bir kayde göre, Maârif Nezâreti vas~tasiyle ne~retti~i kitaplar~~gitti~i
yerlerdeki mekteplere ve halka da~~tt~rm~~, bir sene zarfinda bu kitaplar~n mikdar~~92,o82'yi bulmu~tur 5°. Bursa Valisi iken bir tahrirât
Ayine-i zurefâ, s. 132 v.d. Ceride-i havâdis, nu. 71 ~ , 24 Muharrem, 1271.
Mektuplar, ~st., As~r Matbaas~, 1908, s. 2 2 v.d. Ebüzziya'n~n /kdam'daki
yaz~s~nda,Vefik Pa~a hakk~nda ahmak s~fat~n~~kullanmas~~münasebetiyle yaz~lm~~t~r.
48 Vefat~~ münasebetiyle ne~redilen Ahmed Vefik Pa~a ba~l~kl~~makale, Servet-i
fünun mec., nu. 3, 28 Mart 1307.
49 Mahmud Cevad tbn ~eyh Nâfi‘, Maiirif-i umumiye Nezdreti Tarihçe-i te~kilât
ve ieraât~, Ist., Matbaa-i âmire, 1338, c. 1., S. 127 v.d., s. 178 v.d.
50 M. Zeki Pâkalin, Ahmed Vefik Pa~a, Ist., Ahmed Said Matbaas~, 1942, s.
145. Vefik Pa~a'n~n bu kitap da~~t~ma i~i, Anadolu Sa~-kol Müfetti~li~i s~ras~nda
(22 Mart, 1863-Ekim, 1864) d~r. Maârif-i Umumiyye Nazâreti Tarihçe-i te~kilât ve
kraât~'nda 1281(1864) senesine ait muhtelif maddeleri içine alan bir vesika vard~r;
46
47
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ne~ riyle, "vilayetin her tarafinda ber-mûcib-i nizam maârifin mecburiü't-tahsil olmas~n~~ve mekteplerin
tedrisiyyesi hakk~nda taclimat-~~mufassala irsal ve zükûr etfal on-onüç ve inas on ya~~na kadar
adem-i devamlar~~halinde Ihtiyar Meclisleri ile aile pederlerinin mesû1 kalacaklar~n~" ihtar etti~ini görüyoruz. Evvelce Bursa'da ondokuz
k~z, onsekiz erkek sibyan mektebi mevcut olup, mekteplerden onbe~i
kullan~lmayacak halde ve yirrnibiri de harapt~ ; 1500 kadar talebe
mescid ve namazgâhlarda, veya baz~~kimselere ait binalarda tahsillerine devam etmekte idi. Vefik Pa~a, Bursa'da Vali iken evvelkilere
onalt~~mektep ilave etmi~, talebe say~s~~yar~ya yak~n artm~~, erkek ve
k~z rü~diyelerine itinâ ile, bir üçüncü k~z rü~diye mektebi açt~rm~~t~r;
yüksek fiyatla ahnmas~m te~vik ederek el i~lerini himaye etti~i gibi,
Bursa e~rafin~ n da iânesiyle maârife ait tahsisat~~ art~rm~~t~r 51; fakat
Vefik Pa~a'n~ n Bursa Valisi iken çal~~malar~~i<mar bak~m~ndan,
maârife göre daha çoktur.
Vefik Pa~a'n~ n Bursa'daki imar çal~~malar~n~n birlusm~, Anadolu
Sa~-kol Müfetti~i bulundu~u zamana aittir. Ibrahim Sarun Pa~a'n~n
valili~i s~ras~nda tanzinüne ba~lan~ lan Gemlik yolu Inciler mesiresi
alt~nda Cevizlik adl~~yere kadar yap~lm~~, ~ehre iltihak edilmemi~ti;
1864'de Vefik Pa~a, bu yolun Cevizlik'ten Hükümet Kona~~~civar~ndaki
Zanbakh Mektebi'ne kadar k~sm~n~, bir saatlik mesafeden çok mahallini
en ufak bir inhiraf olmayarak açturru~t~r. 1864'de Müfetti~~olarak
Bursa'da bulundu~u s~rada böyle bir ~ehirde hastahanenin en lüzumlu
oldu~una vak~f bulundu~undan bir hastahane in~as~m dü~ünmü~,
Isa Bey Medresesi yan~ ndaki Damad Efendi Kona~~~denilmekle me~hur
binay~~yüksek ve havadar mevki dolay~s~yle sat~n alarak ta`mir ettirbunda, "Memâlik-i mahnisa-i ~âhâne'de kin bi'l-cümle mekâtib-i rü~diyye ve sibyâniyyede bulunan etfâlin tahsil-i ilm-ü ma<rifet eylemek niyyet-i hayriyyesiyle geçen
seksen senesi Ramazan-~~ ~ern ibtidâs~ndan seksenbir senesi Sa<ban-~~muazzam'~~
gAyetine kadar bir sene zarfmda bâ-irâde-i seniyye Maârif Nezâreti cefilesi ma<rifetiyle tab'ettirilerek mahâl-i ma<l~imeye irsal k~l~nm~~~olan eczâ-yi ~erlfe ile kütüb-i
resâilin mikdân 92, 382 ve at~lfeth1 Ahmed Vefik Efendi Hazretleri'nin dahi tefti~inde gittikleri mahaller mekâtibine tevzi< ve taksim eylemek üzre yine Maârif
Nezâreti celilesi ma<rifetiyle tab< ve temsil ettirdikleri kütüb ve resâil ve eczâ-yi
~erifenin dahi 99, 700 adede, yâni bir sene zarf~ nda ta~ralara gönderilen kütüb ve
sâire 192, 82 adede bâli~~oldu~u kayden tebeyyün eylemi~" oldu~u kaydediliyor
(S. 87. v.d.). Bu kay~tten anla~~ld~~~na göre, Vefik Pa~a'n~n bast~r~p da~~tt~~~~kitap
say~s~, Maârif Nezâreti'nin da~~tt~~~~kitap say~s~ndan 7,318 adet fazlad~r.
51 Ceride-i havddis, nu. 3961, 4104., 14. Mart, 28 A~ustos, 1879.
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mi~, önündeki caddeyi geni~letmi~, hastahaneye irad te'mini için baz~~
emlak alm~~sa da, o s~rada bütün tefti~~me'murluklar~n~n la~v~ndan
dolay~~hastahanenin kü~ad~na imkân bulamam~~, ancak, 1868 (H.
1285)'de Hakk~~ Pa~azade Hac~~ ~zzet Bey'in valili~i zaman~nda aç~labilmi~tir. Bursa'ya 1879'da vali ta<yin edilince Gurabâ Hastahanesi
biti~i~indeki ~sa Bey Câmii'ni ta`mir ettirdi~ini, Muradiye semtine
giden yoku~~ve caddeler terkolunarak baz~~caddeler açt~rd~~~m, böylece Hisar'~n her taraf~na araba i~leme imkan~~has~l oldu~unu, al~nan
emlâkle hastahanenin irad~n~n ço~alt~ld~~~m, Tuz-Pazar~'nda ve zelzelede y~k~lm~~~bulunan Demir-Han~'n~n sahipleri tarafindan terk, bu
suretle yeni caddeler aç~ld~~~n~, ~negöl civar~ndaki Çitli madensuyu gelirinin, Pa~a'n~n, Sultan Abdülhamid'e müracaat~~ neticesinde hastahaneye vakfedildi~'ini, yine, bu esnada Bursa Belediye
Reisi olan E~ref kaydediyor. 1861 (~~278)'de zelzele yüzünden harabolan ve Umur Bey semtinin yukar~s~nda bulunan Carni-i Molla Arab'~~
ta`mir ettiren, bu güzel semtin sekeneden hali kalmamas~~için civar~na
Tatar muhacirleri iskân eden, evler, bir de mektep yapt~ran Vefik
Pa~a'd~r. Çekirge yolu üzerinde metrûk bulunan Topuklu Bahçe'ye
yollar açt~rarak yol boyunca misafirhaneler, dükkanlar, evler yapt~rm~~, Ruscuk'tan gelen muhacirleri buraya yerle~tirmi~, meskûn hale
getirilen bu semte Ruscuk Mahhalesi ad~~verilmi~tir. Kayagan Câmii
gedikleri ashab~n~n kimine ba~ka yerler, kimine bedellerini vererek
o civardaki dükkanlar~~kald~rt~p câmiin avlusuna intizam veren Vefik
Pa~a, 6 A~ustos, ~~88o (29 Sa`ban, 1297)'de yanan Manavzade semtini
tesviye ettirmi~, i<mar sayesinde, bu semt halk~n~~bir yerden di~er yere
giderken dola~~k yollardan geçmek külfetinden de kurtarm~~t~r.
Vefik Pa~a'n~n, tefti~~me'murlu~una kadar, yollar~n geni~letilmesine,
yeni caddelerin aç~lmas~na ehemmiyet verilmeyen 52 Bursa'da bir
de tiyatro te'sis etti~ini görüyoruz; bu husustaki tafsilâta eserlerinden
bahsederken yer verece~iz.
Vefik Pa~a'n~n, müfetti~li~i s~ras~nda Bursa i<mar i~lerini nekadar
ciddi ele ald~~~n~, Tasvir-i efkâr'da ç~kan ve ehemmiyetinden dolay~~
aynen ne~retti~imiz a~a~~daki makale de göstermektedir :
52 ismâil Belig, Güldeste-i riyâz-i irfan ve Vefiyyât-~~ dâni~verân-~~nâdiredân, Hudavendigâr Matbaas~, 1287, Vefik Pa~a'n~n Bursa Valili~i s~ras~nda burada Belediye
Reisi bulunan ve eserin tâbl`~~Bursal~~E~ref b. Ali Bey'in ilâve etti~i notlar; s~ras~yle
bk., s. 372, 433, 195, 472, 391, 332 v.d.
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"Istanbul'dan Bolu'ya giderken Bursa'ya u~rad~~~ mdan müfetti~~
atufetlû Ahmed Vefik Efendi Hazretleri'nin te~ebbüsât-~~valuas~ndan
me~hiidum olanlar~ n ber-vech-i ati beyan~ na ibtidâr ederim :
"~öyle ki mukaddemâ Bursa ile Gemlik aras~nda in~as~na
ba~lan~l~ p na-tamam bulunan yol, sûret-i muntazamada olmay~p,
hele ~ ehre girerken mezaristan aralar~ ndan e~ri-bü~rü birtak~m sokaklardan geçilmekte idi. ~imdi Bursa kona~~ na takriben zo kadem
mesâfeden, 14 ar~~ n vüs<atinde ve hatt-~~müstakim üzerine bir tank
aç~ larak iki saatlik mesafesi tanzim olunmu~~ve Gemlik tarik~nin dahi
mezkûr yol ile birle~ mesi için kezâlik hatt-~~müstakim üzerine in~as~ na
ba~lan~lm~~t~ r ki bu tarik~ n istikameti halinde Bursa'ya Gemlik hayliden hayli kurbiyyet kesbedecektir.
"Bursa'da bulunan Tophâne ve Kal'a'n~n baz~~mahalleri yed-i
âhara geçmi~~oldu~u halde, istihlas olundu ve Hükümet Kona~~'ndan
bed' ile, Ulu Cami yan~ ndan geçen yol dahi müceddet ve müstakim
olarak tesviye olunup, bu hat üzerine biri zikrolunan Tophâne mahalline ve di~eri Kapl~ calar'a olmak üzre bir ~ube-i vâsia dahi kü~âd
olunmu~ tur. Bir yol dahi, Taksim denilen mahalde vaki Kasr-i hümayûn'a aç~lm~~~ve köprüleri müceddeden in~a olunmakta bulunmu~tur.
"Çar~~'daki dükkanlar~ n saçak ve sâiresi pek güzel tanzim ettiriliyor ve Sultan Bayezid vakf~ ndan Çar~~'da bulunan ~pek-hani harap
olmu~~ve odalar~~muattal kalm~~~idi; gayet muntazam ve müceddet
olarak ta`mirine mübâ~ eret k~l~nm~~t~ r Mukaddemâ harap olmu~~
olan birtak~ m câmi ve mescitler tarz-~~cedit üzre ta`mir olunmakta ve
avl~lar~~ kalabal~ktan kurtar~ lmak için baz~lar~ na yeniden kap~lar
aç~lmaktad~r.
"Husf~siyle Ulu Cami, ~ehrin zinet ve ~erefi mesâbesinde iken
ta <miri nak~s kalm~~~idi. ~imdi kaffe-i levazimat~~ibka olunarak, üzeri
dahi cam ile tezyin olunmu~tur ve avl~s~~zâyi olmu~~iken meydana
ç~kar~l~ p minâresinin dahi in~ as~na müba~eret k~l~nm~~t~r.
"Müesses-i devlet olan Sultan Osman Gazi türbesinin noksan~~
ikmal olunmakta ve pençereleri gayet nefis yap~lmaktad~r. Sultan
Orhan'~ n merkadi ikmal olundu.
"Sultan Cem türbesi ve Çelebi Sultan Mehmed camii ta <mir
olunmakta oldu~u s~rada, d~varlar~ nda misli görülmemi~~derecelerde
musanna` hutut ve nuldi~~ve çiniler meydana ç~ kt~ ; hattâ câmi-i
mezkûr mahfilinin zemini dahi çinidir. Ve'l-has~l Bursa'da nekadar
salâtin türbe ve camii var ise ta<mir olunuyor.
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"Bursa'dan üç nehir cari olarak, bunlar ~ehrin önünden ayr~~
mürur
eylediklerinden, bütün ovay~~batakl~k ederler idi. Bu def'a
ayr~~
sular~n mecralar~~ aç~l~p cümlesi birle~ tirilerek, muattal olan arazi
kamilen kurtar~lm~~t~r.
"Malûmdur ki Bursa fabrikalar~nda ~imdiye kadar birtak~m kar-1
kadim ~ eyler i'mal olunmakta idi. Bu kerre Istanbul'dan biraz Frenk
kuma~lar~~nümünesi getirtilip ve fabrikac~lar~ n ahvali mümkün mertebe islah olunup, mezkür nümünelere tatbikan gayet güzel ve çiçekli
birtak~m kuma~lar yap~lmaktad~r ki ar~~n~~30 ve 66 kuru~a sat~lan
Frenk kuma~lar~mn ayn~~ 'o ve 23 kuru~a ç~kar~lm~~t~r.
"Yol üzerinde bulunan Yeni~ ehir ve Bileceik'e u~rad~ m. Müfetti~-i mü~arileyh oralar~~devretti~i hengâmda Yeni~ ehir'de zükür ve
nisvana ayr~~ ayr~~ pazar yerleri ve bir güzel kârgir çar~~~tanzim ve
Sinan Pa~ a merhumun camiini termim ettirmi~tir ve Bilecik'te dahi
kasaban~n yoku~ta ve da~~n~k bulunmas~~cihetiyle, mahalle aras~nda
olan çar~~~halkca s~ k~nt~l~~bulundu~undan, kasaban~n alt tarafina bir
güzel çar~~~ve bir ~pek-han~~ in~a eylemi~tir 53 ".
Günlük gazeteler gözden geçirilince, Vefik Pa~a'n~n, yine müfetti~li~i s~ras~nda, adli ve mali i~ lerle de nekadar yak~ ndan alakadar
oldu~u aç~ kca anla~~l~r. Vefik Pa~a'ya, Bursa'ya geldi~indenberi alt~~
gün içinde 4,000'den çok dava arzedilmi~tir. Bunlar~~adalet ve merhametle tesviye etti~inden bahsolunarak, "Adalet ve hakkniyet ve
aceze-i ahaliye merhamet, i~ bu hasenat-~~aliye-i mülükânenin na~ir-i
sad~ k~~denilme~e ~ayeste olan ~u zat~n tefti~~halleri zimmnda me'mur
buyurulu~undan dolay~~ahali ve fukarân~ n gece gündüz dua-y~~ padi~ahi ile me~gül bulunduklar~ , mahallinden al~ nan muharrerâttan
anla~~lm~~t~r" deniliyor 54. Yine bu münasebetle, Ter ceman-~~ ahval
gazetesinde ~u izahlara rastlan~r :
"Müfetti~~atüfetlû Ahmed Vefik Efendi Hazretleri tefti~~komisyonunun avl~s~ na haymeler rekzi ile ehl-i ~rz ve tüccar ve her nevi
erbab-~~ vukuftan mürekkep be~~komisyon tertibederek, devi-i
N/akla= az vakitte bir haylisini tesviye ettirdiler. Bir taraftan dahi
tahsilat ile u~ra~~ lmakta olup, emval-i miri bakâyas~ndan birkaç
günde 700,000 ve vâridat-~~mevkûfe mektümât~ ndan dahi 100,000
kuru~~tahsil olundu~u sûret-i sahihada mervidir. Mü~ ârileyh, habs53

54

Nu. 199, 26 Zilhicce, 20 May~s 1280/1864.
Tercemân-t ahvâl, nu. 411, selh Cemd ~ ., 128o/ ~~2 Kas~ m, 1863.
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haneleri dahi bizzat tefti~~ile, cezâ-yi muayyenini ikmal eden ve bila
muhâkeme kal~ p müddet-i cez'âiyesini mahbeste ç~karm~~~olanlar~~
sal~vermi~lerdir 55 „.
Vefik Pa~a'n~ n Meclis-i meb %san Reisli~i, Ba~vekkilli~i, memleketimizin buhranh devirlerine rastlar. Ma~lübiyetle biten TürkRus harbi sonunda, Bolayir istihkamat~~kumandanh~ma ta<yin edilen
Süleyman Pa~a'n~ n, Edirneli Rasim Bey'le Benef~ezade Ahmed Efendi'nin, bu ma~lübiyeti ve memleketin u~rad~~~~felaketleri Abdülhamid'e yükleyecekleri, meb <uslara te'sir edecekleri endi~esiyle isabetli
ve kesin kararlar vermekteki cesaretiyle macruf Vefik Pa~a Meclis
Reisli~i'ne getirilmi~tir. Alt~~ay Meclis Reisli~i, ikibuçuk ay süren
Ba~vekilli~i zaman~nda birçok münaka~alan önlemek, Ayastafanos
Muahedesini imzalamakla berâber, içeriden ve d~~ar~dan sars~c~~hadiselerle dolu böyle bir devirde müsbet i~ler görme~e esasen zaman
ve imkanlar da elveri~li de~ildi.

VEFIK PA ~ A'NIN ESERLERI

A) Ilmi' Eserleri (1847 - 1864)
Elimizde yirmibe~~kadar eseri bulunan Vefik Pa~a'n~n ne~riyat~~
tedkik edilince, 1847-1864 y~llar~~aras~nda ilmi sahada çal~~t~~~, 1869'dan 1886'ya kadarki faaliyetinin, Lehçe-i osmani hâriç, sadat sahas~na
i~~hisar etti~i görülür.
Vefik Pa~a'n~ n matbü eserlerinin ilki, Tabc-hane-i arnire'de bas~lan
Siil-nâme'dir; kitab~n kapa~~nda yaln~z Sâl-nâme, 1263 kayd~na rastl~ yoruz. Memleketimiz me'murlann~ , Avrupa devletleri ve ileri gelenlerini, yortu günleri de dahil takvimleri, yabanc~~devletlerin gelir
ve giderini ve bunun Osmanl~~sikkelerine göre kar~~l~~~n~, kara ve
deniz yollar~~tacrifelerini içine alan Sâl-nâme'nin mukaddimesinden,
bizde bu nev'in ilk örne~i oldu~u anla~~lmakla berâber, Vefik Pa~a
tarafindan tertibedildi~ine dair bir kayde rastlan~ lmaz. Hususl kiltüphanesine ait katalogdan anla~~ld~~ma göre zengin bir Sil-nâme
55

Aya: gazete, nu. 413, 5 Cemad ii., 128o/17 Kas~m, 1863.
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kolleksiyonuna sahip olan Vefik Pa~ a'mn 56 istatistike âit faydal~~eserler vücude getirdi~ini, bunlar~ n ekseriyetle tab 'olunmad~~~n~~kaydeden Ubiccini, en mühim eserinin 1263 (1846-47) y~l~na ait Sâl-nâme-i
devlet -i osmaniye oldu~unu, ondan sonra Sâl-nâmeler'in muntazam
devam etti~ini yazar 57. Vefat~~münâsebetiyle ne~ rolunan hâltercemesinde de, " 263'de ilk defa olarak ne~rolunan sâl-nâme-i resmIyi
mü~ârileyh tertip ve te'sis etmi~tir" deniliyor. 1265 sâl-nâmesinin
Abdül'aziz'e takdimi münasebetiyle yaz~lan ve Sadr-~~a<zam Mustafa Re~id Pa~a'n~n imzâs~n~~ ta~~yan arz tezkiresinde, o y~ la âit sâlnâmenin de Terceme Odas~~hulafâ-i mütehayyizâmndan Ahmed
Vefik Efendi taraf~ndan tertibedildi~i, de~erli bendegândan oldu~u
hâlde maddi s~k~nt~~ içinde bulundu~u, Reis Rifat, Hâriciye Nâz~r~~
Ali Pa~alar ve Müste~ar Hac~~Edhem Bey'le, kendisine 5000 kuru~~
atiyye-i seniyye buyurulmas~~hususunda müzakere edildi~i, irâde
edildi~i takdirde bunun icra olunaca~~~bildiriliyor 58 ; bundan, 1265
(1848-49) sâl-nâmesini de Vefik Pa~a'n~n haz~rlad~~~n~~ ö~reniyoruz.
Husüsi kütüphânesinde memleketimizde ve Londra'da bas~lan
Türk darb-~~mesel mecmualar~ ndan ba~ ka, Lâtince olup Türk atasözlerini de ihtiva eden mecmualar bulunan Vefik Pa~a'n~n ikinci
eseri Müntehabât-~~durüb-~~emsal'dir; bunun alt~nda Atalarsözü ifadesi
vard~r. Eserin ad~~husüsi kütüphânesinin katalogunda Durüb-~~emsal-i
osmaniye olarak gösterilmi~, Istanbul'da 1268 (1852'de) bas~ld~~~~kaydolunmu~tur 59 ; fakat bizde mevcut tab'~nda bas~ld~~~~yer ve tarih
56 Ahmed Vefik Pa~a Merhümun Kütüphâne Defteridir - Catalogue de la Bibliotheque
de Feu Ahmed Vefik Pasha, Constantinople. Maârif Nezâreti Celilesi'nin ruhsat~yle
tab` ve ne~rolunmu~tur, Ta~~ve Hurûfat Matbaas~, K. Ba~datlian, 1893. Sal-nâmeler
için bk., nu. ~~45- ~~65.
57 Ali Kemal, Türklü~ün Peri, Peyâm-~~sabah, Edebi Nüsha -25, 29 Kanun~sani,
1336.
58 Servet-i fünun, nu. 3, 28 Mart, ~~3o7. Bu tezkire ~.E.M. Kemal Inal taraf~ndan
da ne~redilmi~tir (Son Sadr-~~d zamlar, c. x., s. 704).
59 Nu. 697. Vefik Pa~a'n~n, Lehçe-i osman'i d~~~nda te'lif, terceme hemen bütün
eserlerinde kendi ad~~kaydedilmemi~tir. Ali Emini ve Türkiyat Enstitüsü kütüphanelerinde matbû nüshas~~bulunan, üzerinde sahibinin ismi yaz~lmamakla beraber
Vefik Pa~a'ya aidiyeti bildirilen darb-~~mesel mecmuas~~ Müntehabât-~~durüb-i emsal
olarak kaydolunmu~ tur (Adnan otüken, Darb-i mesel Mecmualar~~kitâbiyat~~—11,
Ats~z Mecmua, y~l 2, nu. 13, 15 May~s, 1932. Nihad Sami Banarl~, Resimli Türk Edeb(at~, ~st., Yedigün Ne~riyat~ , s. 329). Kendi kütüphanemizde de bir nüshas~~
bulunan bu eserin kapa~~ nda Müntehabât-~~dürilb-~~ e~nsâl ve bunun alt~nda daha
küçük harfler ile Atalarsözü ifadesi vard~ r. Gibb katalogunda, bu atalarsözü

136

F. A. TANSEL

hakk~nda bir~ ey yoktur. Bu tarih do~ru ise, Mütehabdt-~~durdb-~~emsal,
H~ fzrnin 1846 (H. 1262)'de ne~ redilen eserinden sonra memleketimizde bas~ lan ikinci Türkçe atasözü mecmuas~d~r. ~ lk harflerine göre
alfabetik s~ ralanan, atasözlerinden ba~ ka halk ta`birlerini de içine
alan üçyüz sayfadan fazla eserde, 291-303 'üncü sayfalar, sonradan
ilave edilen, yine alfabetik surette a harfinden y'e kadar s~ralanan
atasözü ve ta`birleri içine al~yor.
Halkç~~bir san'atkâr olan Vefik Pa~a, Atalarsözü mecmuas~n~~
tertibetmekle Tanzimat muharrirleri aras~nda âdeta bir ç~~~ r açm~~,
~inasi, Ahmed Midhat ve Ebüzziya, ondan sonra bu nevi'de eserler
vermi~lerdir.
Ahmed Vefik Pa~ a, Divan-~~muhasebat Reisi iken, yeni aç~lan
Dârü'l-fünün'da ilk tarih dersini 17 ~ubat, 1863 (27 ~a`ban, 1279)'da
vermi~~60, bunlar hulâsa olarak ve Hikmet-i tarih ad~yle tefrika edilmi~tir. Kitap sahifesi ~eklinde ne~ rolunan tefrika", ayni sene, "Atüfetlii
eserinin ad~, Türki dürub-z emsal olarak (~stanbul, 1288/1 871-72) kaydedilmi~~ise
de, yanl~~t~ r (A Hand-List of the Gibb Collection of Turkish and other Books in the
Library of the University of Cambridge, Cambridge at the University Press, 1906);
çünkü Türki Duri2b-z emsal Ahmed Midhat Efendi'nindir ve nüshalar~~ tükendi~i
için, fotograf suretiyle asl~, E. J. Davis taraf~ndan ~ ngilizce'ye tercemesi de bas~ lm~~t~ r (London, Sampson Low Marston and Co., Limited, 1898). Eserin asl~~
1878'de bas~lm~~t~ r. Thfiry Joseph, Vefik Pa~a'n~ n eserini, 1871 'de ne~redilmi~~gösteriyor ve H~ fzi'nin 1846'da bas~lan Manzume-i durrib-~~ emsarini gözönüne almayarak, "ilk Türkçe durub-1 emsal mecmuas~" oldu~unu kaydediyor (Milli Tetebbu'lar Mecmuasz, c. I., nu. 2, "Orta - Asya Türkcesi üzerine tedkikler", s. 224). Tekezâde M. Said Bey, Cümel-i müntahabe-i Türkiye —yahud— Atalarsözü adl~~ve 5742
emsâli içine alan eserinde, Vefik Pa~a'n~n Atalarsözü'nden çok faydalanm~~t~r
(~st., Kasbar Matbaas~ , 1312). Prof. Fuad Köprülü'nün ifadesine göre, bu zat,
Kabata~~Lisesi resim hacal~~~nda bulunmu~tur; Vefik Pa~a'n~n k~z~~Adviye
Han~ m'~n damad~, Atiyye Han~m'~ n kocas~d~r.
80 Münif Pa~a, Dârü'l-fünun Dersleri, Mecmua-i fünun, nu. 8, ~a‘ban, 1279. Ayr~ca bk., Akçurao~lu Yusuf, Türk rüz, ~st., Yeni Matbaa, 1928, s. 303.
61 Tasvir-i efkâr, nu. 70-76, 8-29 Ramazan, 1279. 24
~a`ban, 1279 tarihli
(Nu. 66) Tasvir-i efkâr gazetesinde, "Dârü'l-fünun'daki dersler ço~alt~larak haftada
iki gün, ~ imdiki halde saat yediden sekize kadar Divan-~~muhâsebât Reisi Ahmed
Vefik Efendi Hikmet-i tarih'ten, Meclis-i tahkik Reisi Salih Efendi Tarih-i tabirden bed' ile ~a`ban'~ n yirmialt~nc~~Cumaertesi ve yirmiyedinci Pazar günü iki ders
ku~ad olunaca~i umuma teb~ir olunur" deniliyor. Ramazan dolay~s~yle ders saatlerinde yap~lan bâz~~ de~i~iklikler de Terceman-z ahval gazetesinde ilân olunmu~tur
(Nu. 312, 29 Ramazan, 1279-20 Mart, 1863): Dârü'l-fünun'da Vefik Efendi ve Salih
Efendi'nin verdi~i Hikmet-i tarih ve Tarih-i tabii derslerinden ilki, Ramazan mü-
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Ahmed Vefik Hazretleri'nin Dârü'l-fünun'da verdi~i Hikmet-i tarih
dersinin hulâsas~d~r" izahat~yle k~rkdört sahifelik bir kitap hâlinde de
tab'olunmu~tur. Uç fas~ldan ibaret Hikmet-i tarih'in Mukaddemât-~~
tarih ba~l~kl~~ birinci k~sm~ nda tarih ilminin ta'rifinden sonra Olimpiyad, Zülkarneyn, Hicri ve Milâcll tarihlerle, ~lk, Orta ve Yeni-ça~lar, tarih ilminin me'hazlar~~ hakk~nda bilgi verilmi~, ikinci fas~l
F~tret ve Tûfan, üçüncü fas~l milel-i kadl~ne mevzuunda izahata
ayr~lm~~t~r. Ifadesi gayet vâzih olan Hikmet-i tarih, o zamana göre
çok sade bir dille yaz~lm~~t~ r.
Tasvir-i efkâr'da Hikmet-i tarih'ten sonra ~ecere-i Tür/d yine kitap
sahifeleri ~eklinde, hattâ sahife numaralar~~ da konularak tefrika
olunmu~tur 62 . Eser, Ebu'l-Gûzl Bahad~r Han'~n ~ecere-i Türk'ünün
Anadolu lehçesiyle tercemcsidir. Vefik Pa~a'n~n bu eseri, hususi
kütüphanesinde mevcut (Nu. 461) ve Kazan'da 1825'de tab'olundu~u kay~ tl~~nüshadan terceme etti~i muhtemeldir. Küçük boyda
152 sahifeden ibaret bu eser, ~ecere-i Türk'ün tam tercemesi de~ildir.
Eserin kapa~~nda mütercim ad~na, bas~ld~~~~tarihe ve yere ait kayde
rastlam~ yoruz; "bir zat ma<rifetiyle Istanbul Türkçesi'ne tahvil
olunmu~tur" deniliyor.
Hârizm ~iban Hanlar~'ndan Ebu'l-Gû'zi Bahad~r Han ( 1603-1663),
~ecere-i Türk'ü dokuz fas~l üzerine tertib ve Adem'den, kendi devrine,
yâni ~ibanller'in Hârizm'de hâkimiyetine kadarki Türk tarihine
tahsis etmi~tir. Vefik Pa~a'n~n tereemesi tam de~ildir; ikdem'den
Mogollar'a kadarki iki bâb'~~ tam, üçüncü bâb'~~ te~kil eden Cengiz
nasebetiyle saat yediden sekize kadar sürece~i, günlerin uzamas~~sebebiyle derslerin
Kalem vakitlerinden önce verilece~i bildirilmi~tir.
82 Nu. 131-173, 14 Rebi‘ II. - 16 Ramazan, 1280/28 Eyl~ll, 1863-24 ~ubat,
1864. Zeki Velidi Togan, ~ecere-i Türk'ün "Ch. Ferah'in idaresinde ve onun bir
Latince mukaddimesi ile Kazanl~~ alim Ibrahim Half in taraf~ndan Latince, Abulgasi
Bagadur Chani Histiria Mongolorum ünvam alt~nda ve ilk sahifesinde Türkçe olarak
U~al (yani u~bu-i~bu) ~ecere-i Türk kitab~~1824'de bas~lm~~t~r" ibaresi ile Kazan'da
tab'olundu~unu, Vefik Pa~a'n~n bu bas~m~~esas ald~~~n~, u~al'i kitab~n is~nine ait bir
kelime telakki etti~ini, bu sebeple bu kelime Türkiye'de Ev~al-i ~ecere-i Türkiye
1., s. 209) ~eklinde okundu~unu kaydediyor (Isldin Ansiklopedisi, cüz 30,
(Bk.,
Ebulgazi Bahad~ r Han mad., s. 82). Vefik Pa~a'n~n kitab~n~n kapa~~nda "U~al
~ecere-i Türki" Ebulgazi Bahad~ r Han bin Arap Meherruned Han'~n eseridir" kaydi,
kelimenin manas~nda galiba tereddüt etti~inden, ilk bahsin ba~~nda Asl-i ~ecere-i
Türki ibaresi mevcuttur. Ebulgazi Bahad~ r Han maddesinde kaydedildi~i üzre,
tefrika 1864 ~ubat'~nda de~il, 1863 Eyl~ll'unde ba~lam~~t~r.
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devrini ise k~smen içine almaktad~ r. "Tarih ve destanlar ve hât~ralar
ile kar~~~k yaz~ lan tipik bir Türk tarihi" olan ~ecere-i Türk'ü Anadolu
lehçesine terceme eden Vefik Pa~a, Osmanl~c~l~k milliyet mefkuresinin hâkim bulundu~u Tanzimat devrinde ça~da~lar~ndan farkl~~
olarak ve Süleyman Pa~a'dan önce, tarihi türkcülük yolunda ilk
ad~m~~atm~~~bulunuyor.
Ahmed Vefik Pa~a'n~n ilk eserleri aras~nda bir de Fezleke-i tarih-i
Osman i vard~r. isminden de anla~~ld~~~~gibi bu muhtasar Osmanl~~
tarihinin mukaddimesinde, "Her asr~ n vakayii bu kitab~n birer fasl~~
ittihaz olunup, fasl-~~evvelde bin.-yi devletin te'sisine ve fasl-~~sani'de
tevsi`-i daire-i memlekete nas~l ~kdâm olundu~u ve fasl-~~sâliste 'AM
osmani evc-a`la-yi ~an-ü azamete tereffü< etti~i ve fasl-~~rabi`de kavânin
ve nizamat~n baz~~mertebe ihlali, askerin itaatten ç~kmas~ na ve milletin ihtilaline netice verdi~i ve bu fenal~k müstevcib-i za`f olarak
fasl-~~hâmiste art~k umûr-~~hâriciyece hayli mefreti müstelzim olmu~~
ise de, fasl-~~sâdiste yine tecdid-i usûl-i hükümete karar vererek mihr-i
saltanat tekrar kesb-i ferr-ü ~evket eyledi~i ~erh ve beyan k~l~nm~~t~ r"
deniliyor. Eser, "Abdülhmecid vefat eyledi (1277). Vaktâ ki ~evketlû,
azametlû Abdül`aziz Han Efendimiz Hazretleri calis-i taht-~~osmani
oldukta himmet-i bülend-rütbet-i padi~ahaneleri ile Karada~~cengi
bitip, haydutlar~n hakk~ ndan gelindi.Ordu yeni hey'ete girip donanma
meydana geldi. Uffirr~~ ne~ri için kitaplar bas~ld~ . Mektepler aç~ld~.
Kanunlar ne~ rolundu. Yine ilm-ü kemal, revac~n~~ buldu~u günler
göründü. Cenab-~~rezzak-~~Mem bunca hay~rl~~umûrun itmam ve ikmalini müyesser buyursun, âmin" cümleleriyle ve Vefik Pa~a taraf~ndan yaz~ld~~~~muhtemel,
Birer Abdülhamid, Abdülmecid, Orhön-ü ~brökim
iki~er Böyezid Han-ü Süleyman Hân-ü Mahmud Hân
Üçer Sultön Osmön-ü Selim Hân ile Ahmed Hân
Dahi dörder Mehemmed'll, Murr~ d-ü Mustaft Hânân
Hudâ taht~nda bâki eylesün ~âhen~eh-1 devri
Bu gün Abdül`aziz Hân mülke sultan, milleti hâkön
m~sra'larlyle sona eriyor 63.
63 M. Nihad özön, Fezleke-i tarih-i osmanerlin önce 1286 (1869)'da, onbirinci
bask~s~n~n 1302 (1885)'de ne~redildi~ini kaydediyor (Ahmed Vefik Pa~a, Zorake Tabib,'
ist., Remzi Kitabevi, 1940, s. 24). Pek çok bas~mlar~~bulunan eserin Vefik Pa~a'n~n
kütüphane katalogunda 1280 (1863-64) tab'~~gösterilmi~tir (Nu. 906).
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Vefik Pa~a'mn Tarih-i Osmanf ad~yle bas~lan eseri, ufak-tefek
ifade farklar~~hariç bölümleri ve muhteviyat~~itibariyle Fezleke-i tarih-i
osman f'den ba~ka bir~ey de~ildir. Tarih-i osmant, Vak<a-i hayriye
hakk~nda izahada sona erer; Fezleke-i tarih-i osmanr de buna ilave
olarak Vak`a-i hayriye'nin neticelerinden de bahsolundu~una göre,
son cümlelerinden her ikisi de Abdül`aziz devrinde bas~ld~~~~anla~~lan
ismi ayr~, fakat muhteviyat~~ayn~~bu tarihlerden önce Tarih-i OsmanVnin, daha sonra Fezleke-i tarih-i osmanrnin tabcolundu~unu söyleyebiliriz 64.
~ 847'den itibaren sal-nâmeler, istatistikler tertibeden, 1863-64'de
biri folklor, üçü tarih sahas~nda dört eser ne~reden Vefik Pa~a'mn
bundan sonraki çali~malann~~ Lehçe-i osmanf d~~~nda, Frans~z klasiklerinden terceme ve adaptation'lar te~kil etti~ini görece~iz.

"Bizim gördü~ümüz Matbaa-i âmire tab`~~ Tarih-i osmanf'de bas~m tarihi
yoktur; son sahifesindeki, "I~bu Fezleke-i tarih mukaddemâ Ceride-i havadis nüshalarmda Ahmed Cevdet Pa~a HazretlerPnin ~mral~m ilân olunmu~~ise de, bunun
müellifi Ahmed Vefik Pa~a oldu~undan tashihen tezyil ve ihtar olundu" ifadesinden,
Tarih-i osmanNin bâzan da Fezleke-i tarih-i osmanf ad~~ile ne~redildi~i anla~~l~r. T.T.
Kurumu'ndaki Matbaa-i Amire tab'~, 1290 y~l~na hit olup yedinci bas~m~d~r. Prof.
Mükrimin Halil Inanç'a göre, Fezleke-i tarih-i o:mani, "t~bk~~Avrupa'n~n mektep
tarihleri tarzmda, Osmanl~~tarihini te~ekkül, terakki, tekâmül ve inhitat nokta-i
nazanndan devrelere ay~rm~~~ve her fas~lda te~kilât ve medeniyet hakk~nda da malt~mat vermi~tir. Pa~a'n~n bu eseri kendinden sonra bu yolda tedrisl veya terkibi eser
yazmak isteyenlere rehber olmu~~ve Ahmed Midhat Efendi, Mansurlzhde Mustafa
Pa~a, Murad Bey ve Abdurrahman ~eref Efendi, eserlerinde onun tasnif ve taksimini
kabul etmi~lerdir" (Tanzimat'tan Me~rutiyet'e Kadar Bizde Tarihvilik, Tanzimat, ~st.,
Maarif Matbaas~, 1940, s. 577). Mehmed Cevdet, Vefik Pa~a için, "Ilk rü~diyeler
için Tarih-i Osman! yazm~~t~r; ondan sonra rü~diye mektepleri için Fezleke-i
tarih-i Osman! yazan Abdurrahman Seref Bey'dir" diyor (Dârü'l-muallimIn'in
yetmi~inci sene-i devriyesi münasebetiyle konferans, Tedrisat mec., nu. 31-6, 1332,
s. 185).
Fezleke-i tarih-i Os~ntu~ rnin, sonunda 27 Rebi' II., 1287 (27 Haziran, 1870)
tarihi bulunan ikinci bas~m~, Mekteb-i Harbiye-i ~âhâne Matbaas~'nda tabcolunmu~tur. Sonunda 13o2 (1884) tarihi bulunan tab`m, hangi matbaada bas~ld~k'
kaydedilmemi~se de, Ten-ümit/L-t Hakikardaki bir kay~ ttan, bunnn Acem Hüseyin
Efendi taraf~ndan ne~redildigi anla~~l~yor; bu kayda göre, eserin tekrar bas~m~~
kitapç~~Karabeee verilmi~, 13.hb-1 Mi Caddesi'nde matbaas~~ bulunan Acem Hüseyin Efendi bu eseri ve Ni~anct Mehmed Pa~a Tarihi'ni r~~hsats~z basarak, imtiyaz
sahiplerinin zaranna sebep olmu~tur (Nu. 2225, 16 Safer, 1303 - 24 Kas~m, 1885).

