
mi'l- 'Oşmani (Kahire ı 3471 . 7. Teracimü 
a'yani'l-~ami'ş-şôliş 'aşer ve eva'ilü 'l
kami'r-rô.bt 'aşer (Kahire ı 359) . M ura
di'nin Silkü'd-dürer'ine zeyil olarak ka
leme alınmıştır. 8. el-Aşô.rü'n-nebeviy
ye (Kahire ı 97 ı) Hz. Peygamber'in çe
şitli islam ülkelerinde bulunan sancağı. 
hırkası, kadern-i şerifinin izi. kılıcı ve yü
züğü gibi mukaddes emanetlerden bah
seden bir eserdir. 9. el-Kinayô.tü'l- 'am
miyye (Kah i re I 970) . Mısır halk dilinde 
bulunan kinaye*leri ihtiva etmektedir. 
1 o. el-Emşalü '1- 'ammiyye (Kah i re ı 970) 
Mısır halkı tarafından kullanılan atasöz
lerini içine alan bir eserdir. 11. Mu 'ce
mü Teymar el-Kebir fi'l-elfô.zi'l- 'am
miyye. Tamamı altı cilt olan bu eserin 
birinci cildi Hüseyin Nassar tarafından 
1971 'de Kahire'de neşredilmiştir. Diğer 
ciltler de yayıma hazırlanmaktadır. 1Z. 

Nevadirü'l-mal]tiltati'l- 'Arabiyye ve 
emakinü vücadihd. ilk defa 1919'da 
Hilal mecmuasında tefrika halinde, da
ha sonra Selahaddin Müneccid tarafın
dan Beyrut'ta 1968 ve 1980'de el-Muh
tar mine'l-mal]tatati'l- 'Arabiyye fiJ
Asitane adıyla neşredilmiştir. 13. Taba 
katü'l-mühendisin. islam alemindeki 
mühendislik faaliyetleri ve mühendisler 
konusunda önemli bir kaynak olan bu 
eserin büyük bir kısmı 1922-1923 yılla
rında Kahire'de Mecelletü'l-hendese'de 
tefrika edilmiştir. Eser 19S7'de bazı ila
velerle A 'lômü 'i-mühendisin fi'l-İslô.m 
adıyla Ahmed Abduh eş-Şirbasi tarafın
dan Kahire'de yeniden yayımlanmıştır. 

14. er-Resa 'ilü '1-mütebôdele beyne'l
Kermili ve Teymar (Bağdat 1974) Ah
med Teymur ile Anastas el-Kermili'nin 
edebi ve ilmi konularda biribirierine yaz
dıkları mektupları ihtiva etmektedir. 15. 
el-Hub 'inde]- 'Ara b (Kah ire ı 964) . 16. 

MiftôJ:ıu '1-Ijizane. Bağdacti'nin Ijizane
tü'l-edeb adlı eseri için hazırlanan önem
li bir fihristtir. 17. el-El~ab ve'r-ruteb. 
Hz. ömer'den beri askeri erkana. ilim 
ve kalem erbabına verilen lakap ve rüt
belerden bahseden bir eserdir. 

Ahmed Teymur Paşa ayrıca şu eserle
ri de kaleme almıştır: A'lamü'l-fikri'l-İs
lami fi'l- 'aşri'l-J:ıadiş, MuJ:ıammed Re
sı11üllah, et-Te?kiretü't- Teymariyye, el-
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Elfô.?ü'l- 'ammiyye, Esrarü'l- 'Arabiyye, 
Emşalü'l- 'Arab, el-Müntel]abôt fi'ş
ştri'l- 'Arabi, Evhamü şu'ara'i'l- 'Arab 
fi'l-me 'ani, Ijabôye'z-zevô.ya ev el
Eliazü 'l-lugaviyyetü'l-me?-kı1re fi't-tô
rih, Mu 'cemü'l-feva'id, es-Sema' ve'l
kıyas, Ebyatü ·ı-me 'ani ve't-ta 'dat; el
Ber~ıyyat li'r-risô.le ve'l-ma~ale, Ta
ril]u 'l-üsreti't-Teymariyye, Men ellefe 
fi't-tôrih, Daru İbn Lokman fi'l-Man
sı1re, Nakdü'l-kısmi't-tdrihi min Da 'i
~eti Ma 'arifi Ferid Vecdi, el-Ifale~a
tü'l-mef~üde ii tôril]i Mışr, ?eylü tô
ril]i'l-Ceberti, ?eylü Taba~ati'l-etıbbô', 
Zabtü'l-a 'ıam, el-İmam 'Ali b. Ebi Ta
lib Şi 'ruhu ve J:ıikemuha ve emşaİü
ha, Ebü'l- 'Alô el-Ma 'arri ve 'aklde
tüha, el-Kürô.tü'l- 'Arabiyye'l-ariıyye 
ve1-felekiyye, Sa 'atün 'Arabiyyetün 
ii zemeni'l-Müstansıri'l- 'Abbô.si, es
Süfünü1-İslamiyye ~e esma 'ühd, el
Medatt ve'l-mekôhil 'inde'l- 'Arab, el
Masi~a ve'l-gına · 'inde'l- 'Arab, et
Tasvir 'inde'l- 'Arab, Lü 'abü'l- 'Arab, 
Şifa' ü 'r-rı1J:ı (Mahmud Teymur tarafından 
A. Teymur'un eserlerinden yapılan seçme
ler). Bunlardan başka muhtelif dergi ve 
gazetelerde pek çok makale ve araştır
maları yayımlanmıştır. 
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Ebü'I-Abbils Ahmed b. Tolun 
(ö. 270 / 884) 

T olunoğulları 
hanedanının kurucusu. 
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Buhara asıllı bir Türk olan Ahmed'in 
babası Tolun. Halife Me'mün zamanın
da 816 yıllarına doğru Bağdat'a gelmiş 
ve kısa süre içinde halifenin sarayında 
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ve kumandanlar arasında itibarlı bir 
mevkiye sahip olmuştur. 835 yılı sonla
rına doğru Bağdat'ta doğan Ahmed, er
tesi yıl Samerra'nın kurulması üzerine 
babasıyla birlikte oraya gitmiş ve çocuk
luk yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Yir
mi yaşlarında (854) babasını kaybetme
sine rağmen Türk kumandanlarının yar
dım ve destekleriyle hadis ve Hanefi fık
hı üzerindeki tahsiline devam etti. Öte 
yandan. halifenin muhafız birlikleri ara
sında yer alabilmek için de askeri eğiti
mini sürdürdü. 

Ahmed b. Tolun'un gençlik yılları Sa
merra'da halifelerle Türk kumandanları 
arasındaki mücadele devresine rastla
maktadır. Türk asıllı Vezir Ubeydullah 
b. Yahya b. Hakan'ın takdirlerini kaza
nan Ahmed, inerkezdeki entrikalardan 
uzak kalmak için onun yardımı ile, Bi
zans'a karşı yapılan gazaların merkezi 
olan Tarsus'a gitti. Aynı zamanda bir 
ilim merkezi olan Tarsus'ta hem ilmi ça
lışmalarını devam ettirdi. hem de aske
ri tecrübesini arttırdı. Tarsus'ta ne ka
dar kaldığı kesin olarak bilinmemekte
dir; muhtemelen 862 yılında Müstain
Billah'ın halifeliğinin ilk yılında tekrar 
Samerra'ya dönmüştür. 

Samerra'da Halife Müstafn'in güveni
ni kazanan Ahmed, sarayda sözü geçen 
nüfuzlu kişiler arasına girmekte gecik
medi. 866 yılında Müstain halifelikten 
aziedilip Vasıt'a sürüldüğü zaman ona 
refakat etti ve Mu'tezz'in annesi Ka
bfha'nın Müstafn'i yolda öldürme tekli
fini kabul etmedi. Halife Mu'tez-Billah 
devlet idaresinde büyük bir nüfuz kur
muş olan Bayık Beg'i merkezden uzak
laştırmak düşüncesiyle Mısır valiliğine 
tayin etmişti. Ancak Bayık Beg Mısır'a 

gitmek istemiyordu; yerine vekili sıfa

tıyla üvey oğlu Ahmed b. Tolun'u gön
dermeye karar verdi. Ahmed. siyasi ka
rışıklıkların hüküm sürdüğü Samerra'
dan uzaklaşmak istediği için onun bu 
teklifini kabul etti ve 1 S Eylül 868'de 
Mısır'a gitti. Fustat merkez olmak üze
re sadece çevresinin idaresinden sorum
lu idi. İskenderiye ve çevresi ise kayın
pederi Yarcüh'un elinde bulunuyordu. 

Ahmed b. Tolun Mısır'a gittiği zaman 
iki kuwetli rakiple karşılaştı. Bunlardan 
biri. 856 yılından beri Mısır maliyesinin 
başında bulunan ve doğrudan doğruya 
halifeye karşı sorumlu olan Ahmed b . 
Müdebbir, diğeri de berıd • teşkilatının 
reisi Şukayr idi. Ahmed b. Müdebbir ye
ni valiyi büyük bir merasimle karşıladı 
ve ona hediye olarak 1 0.000 dinar ile 
köleler takdim etti, ancak Ahmed bun-



AHMED b. TOLUN 

ların hiçbirini kabul etmedi. Diğer ta
raftan onun maiyetinde bulunan 1 00 ki
şilik seçme muhafız birliğini kendi em
rine aldı. Bu gelişmeler karşısında her 
iki taraf da rakibini yıpratmak için mer
kezdeki faaliyetlerini hızlandırdı. Neti
cede önce Şukayr, arkasından da Ah
med b. Müdebbir bertaraf edildi. 

imparatorluk içinde hüküm süren ka
rışıklıklardan faydalanmak isteyen Isa 
b. Şeyh, 870 yılında Dımaşk'ı işgal ede
rek halifeye ödemekte olduğu vergiyi 
kesti. Halife Mühtedi-Billah, Isa'nın is
yanını bastırmaya Ahmed b. Tolun'u 
memur etti. Zaten Suriye'de gözü olan 
Ahmed bu teklifi fırsat bilerek derhal 
hazırlıklara başladı ve bu bahane ile ile
ride girişeceği harekatta güvenebileceği 
sağlam bir ordu kurdu. Bu sırada Müh
tedi-Billah hal'edilmiş, yerine Mu'temid
Aiellah halife olmuştu. Yeni halife, Ah
med'in Suriye'ye müdahale etmesine ta
raftar değildi. Nitekim onun Filistin'e 
geldiğini öğrenince, isyanı bastırmak 

üzere Türk kumandanlarından Ama
cur'un görevlendirildiğini bildirerek der
hal Mısır'a dönmesini istedi. Ahmed bu 
emre boyun eğmek zorunda kaldı, fa
kat artık sağlam bir orduya sahip bulu
nuyordu. 

Ahmed b. Tolun Mısır'a geldiği za
man. Abbasiler'in ilk yıllarında bir yan
gın sonunda harap olan Fustat'ın kuze
yinde el-Asker (ordugah) adı verilen yer
de oturmak mecburiyetinde kalmıştı. 

Fakat askeri birlikleri çağalınca Samer
ra'da olduğu gibi yeni bir şehir kurarak 
hükümet merkezini oraya nakletmek 
ihtiyacını duydu. Yapılan araştırma ve 
hazırlıklardan sonra Fustat'ın kuzeydo
ğusunda Yeşkur dağının eteğinde yeni 
merkezini kurmaya karar verdi ve der
hal harekete geçti. Yine Samerra'da ol
duğu gibi şehrin kurulacağı bölgeyi ku
mandanlarına ve yüksek mevkilerdeki 
memurlarına, milliyetlerine ve vazifele
rine göre gruplandırarak ikta* etti. Bu 
sebeple kurduğu şehre ei-Katai' adı ve
rilmiştir. Yeni merkez zamanla genişle
yerek Fustat ve ei-Asker'le birleşti. Bu
rada yapılan önemli binalar arasında İbn 
Tolun Camii ile saray, büyük bir bahçe, 
çevgan sahası ve hastahane sayılabilir. 

Ahmed b. Tolun Mısır'da gittikçe kuv
vetienirken Ab.basi hilafeti de giderek 
zayıflıyordu. Mu'temid halife olduğu za
man iki büyük tehlike ile karşı karşıya 
bulunuyordu. Bunlar Fars bölgesinde 
ortaya çıkan Saffarfler ile Basra ve çev
resinde isyan ederek kısa sürede tehli-
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keli bir hale gelen Zenciler idi. Bu tehli
keli durumda, siyasi ve askeri otoriteyi 
ele geçirmiş olan halifenin kardeşi Mu
vaffak ise devleti içine düştüğü zor du
rumdan kurtarmaya çalışıyordu . Bu 
arada merkeze devamlı olarak Ahmed 
aleyhinde haberler ulaştırılıyor. ancak 
merkezden Ahmed'e karşı herhangi bir 
harekete geçilemiyordu. Üstelik 873 yı
lında kayınpederi Yarcüh'un ölümünden 
sonra bütün Mısır Ahmed'in eline geçti. 

Hilafet naibi Muvaffak, Zencfler'e kar
şı yaptığı mücadelede Ahmed'den mali 
ve askeri yardım sağlamak maksadıyla 
Nihrir adında birini Mısır'a gönderdi. Ah
med merkezi hükümetle arasının açıl

masına meydan vermemek için Muvaf
fak'a 1.200.000 dinarla köleler ve atlar 
gönderdi. Fakat Muvaffak bunlarla ye
tinmeyerek Ahmed'e ağır bir mektup 
yazdı ve böylece bu iki kuwetli şahsiyet 
arasında içten içe devam eden rekabet 
açık bir mücadeleye dönüştü. Muvaffak, 
Ahmed b. Tolun'un askeri bakımdan kuv
vetli olduğunu bilmesine rağmen Müsa 
b. Boğa ei-Kebir kumandasındaki bir 
orduyu 873 yılında Mısır üzerine gön
derdi. Merkezden üzerine ordu gönde
rildiğini öğrenen Ahmed, gerekli savun
ma tedbirlerini aldığı gibi ordu ve do
nanmasını da takviye ederek beklerneye 
başladı. Ancak Müsa Rakka'dan öteye 
gitmedi ve on ay kadar burada bekle
dikten sonra geri döndü. Bu ordunun 
geri dönmesi Ahmed'in siyasi hayatında 
bir dönüm noktası teşkil etti. Bu tarih
ten itibaren Ahmed b. Tolun kuwetli bir 
orduya sahip oldu ve ismen halifeye bağ
lı olmasına rağmen müstakil bir hüküm
dar gibi hareket etmeye başladı. 

Suriye Valisi Amacur et-Türki'nin 
878'de ölümü ve yerine zayıf bir şahsi
yet olan oğlu Ali'nin tayin edilmesi, Ah
med'in Suriye'ye müdahale etmesi için 
iyi bir fırsat oldu. Ahmed b. Tolun, Ali'ye 
yazdığı mektupta babasının ölümü sebe
biyle taziyetlerini bildiriyor ve Bizans'a 
karşı yapacağı seferde erzak yardımı 
yapmasını istiyordu. Bu maksatla Nisan 
878'de oğlu Abbas'ı yerinevekil bıraka
rak Mısır'dan hareket etti. Hiçbir mu
kavemetle karşılaşmadan Remle'ye gel
di. Remle Valisi Ahmed'in hakimiyetini 
kabul etti. Buradan Dımaşk'a gelen Ah
med, Ali b. Amacur ile görüştü. Ali hut
bede onun adını zikredeceğini, yani ona 
tabi olacağını açıkladı. Halep, Hıms ve 
Hama valileri de aynı yolu takip ettiler. 
Ancak Antakya Ahmed b. Tolun'un haki
miyetini kabul etmedi. Uzun bir muha-

saradan sonra bu şehir de ele geçiril
di. Ahmed gençlik yıllarını geçirdiği Tar
sus'ta beklediği kabulü görmedi. Bizans 
ülkesine karşı harekete geçeceği sırada 
oğlu Abbas'ın isyan haberini aldı. Zevk 
ve eğlenceye düşkün olan Abbas, baba
sının yokluğundan faydalanarak etrafına 
topladığı kimselerle eğlenceye dalmıştı. 
Diğer yönden, bu yaptıklarının babası 

tarafından duyulduğunu öğrenince dev
let hazinesinde bulunan iki milyon di
nan alarak İskenderiye'ye, buradan da 
Berka'ya kaçtı. Abbas'ın isyanında Mu
vaffak'ın tahrik ve teşviklerinin de rolü 
olmuştur. Oğlunun isyan haberini alan 
Ahmed Suriye'deki işlerini düzenledi ve 
buraya azatlı kölesi Lü'lü'ü vali tayin et
tikten sonra Mısır'a döndü (879 ortala
rı). Abbas ise etrafına topladığı kuwet
lerle batıya doğru ilerlemeye çalışırken 
Ağiebiler ve BerberTier'e yeniidi ve her 
şeyini kaybetti. Bu durumda geri döner
ken babasının gönderdiği kuwetler ta
rafından yakalanarak Mısır'a getirildi 
ve hapse atıldı (882). Ahmed b. Tolun'un 
Suriye seferi son derece başarılı olmuş 
ve Fırat'ın batısındaki bütün vilayetler 
onun hakimiyetine geçmişti. Ahmed b. 
Tolun ilk defa 266 (879-80) yılında ken
di adına sikke bastırdı. Daha önce ba
sılan sikkelerde onun adı geçmiyordu. 
Gerçi son bastırdığı sikkede önce hali
fenin adı zikrediliyordu; ancak bu, Ah
med b. Tolun'un her hususta ona bağlı
lığını göstermiyordu. O sadece halifenin 
dini otoritesini tanıyordu. Aslında onun 
mücadelesi Halife Mu'temid'e karşı de
ğil, kardeşi Muvaffak'a karşı idi. 

Ahmed b. Tolun'un Suriye ve Filistin'i 
zaptetmesi ve hemen ardından kendi 
adına para bastırması Muvaffak'ı hare
kete geçirdi. Muvaffak Tolunoğulları'nın 
Suriye Valisi Lü'lü'e tesir ederek onu 
kendi tarafına çekmeyi başardı. Buna 
karşılık Ahmed de Halife Mu'temid'e 
tesir ederek onu Mısır'a gelmeye ikna 
etti. Halife bir av bahanesiyle Samerra'
dan ayrılarak Musul üzerinden Mısır'a 

gitmeye karar verdi. Fakat onun hare
ketini haber alan Muvaffak Musul Valisi 
İshak b. Kundacık'a bir mektup gönde
rerek halifenin Mısır'a gitmesine engel 
olmasını ve onu merkeze geri döndür
mesini emretti. Böylece Ahmed'in Mu
vaffak'ı yıpratma teşebbüsü de netice-

' siz kalmış oldu. Halife Mu'temid'in Sa
merra'ya geri getirilmesinden sonra Mu
vaffak, hiçbir tesirinin olmayacağını bil
diği halde Ahmed b. Tolun'u Mısır valili
ğinden aziedip yerine İshak b. Kunda-



cık'ı tayin ettiğini açıkladı. Ancak ne 
İshak ne de Muvaffak Mısır'ı ele geçir
mek için teşebbüse geçtiler. Buna kar
şılık İbn Tolun da bölgenin ileri gE;]len 
alimlerini Dımaşk'ta toplayarak Muvaf
fak'ı veliahtlıktan azlettirdi. Halife Mu'
temid, muhtemelen Muvaffak'ın baskı
ları neticesinde bir ferman çıkararak 

Ahmed'i lanetlediğini bildirdi ve hutbe
lerde onun tel'in edilmesini emretti. Bu 
iki amansız rakip arasındaki münase
betlerin tehlikeli bir şekilde gelişmesi
ne rağmen her iki taraf da kuwet yo
luyla rakibini bertaraf etmeye cesaret 
edemedi. 

Halifenin Mısır'a gelme teşebbüsünün 
başarısızlığa uğramasından sonra Ah
med b. Tolun Mekke'yi ele geçirmek 
için buraya kuwet gönderdi. Ancak Mu
vaffak'ın, zamanında yardımcı birlikler 
sevketmesi sonucu Mısır birlikleri mağ
lüp olarak geri çekilmek zorunda kaldı
lar. Bu sırada Dımaşk'ta bulunan Ah
med, Suriye halkının sevgisini kazanmak 
gayesiyle. Abbasfler tarafından tahrip 
edilmiş olan Emevi Halifesi Muaviye'nin 
mezarını tamir ettirdi. Bundan sonra 
Tarsus'taki karışıklıkları ortadan kaldır
mak ve Yazman ile arasındaki ihtilafı 

halletmek üzere bizzat Tarsus'a hare
ket etti. Adana'da birkaç gün birlikleri
ni dinlendirdikten sonra Tarsus'u ku
şartı. Fakat Yazman'ın aldığı tedbirler 
neticesinde muhasarayı kaldırmak zo
runda kaldı. Tarsus'ta uğradığı yenilgi 
Ahmed b. Tolun'a çok ağır geldi. Ada
na'dan Misis'e gelince hastalandı, yol
da hastalığı iyice ağırlaştı. Sedye ile Fa
rama'ya götürüldü, oradan da gemiy
le hükümet merkezine döndü. Göste
rilen bütün gayretiere rağmen iyileşe

medi ve Mart 884 tarihinde elli yaşın
da öldü. Naaşı büyük bir merasimle 
Mukartarn dağı eteğinde toprağa ve
rildi. 

· Ahmed b. Tolun'un, devrinin hüküm
darları arasında seçkin bir yeri vardır. 

On beş yıllık idareciliği zamanında Mı
sır, tarihinin en parlak devirlerinden bi-
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rini yaşamıştır. Şuurlu ve memleketinin 
hayrına olan idaresiyle isim yapmış bü
yük bir hükümdardır. Adil, cömert ve çok 
cesur idi. Mütevazi olmasına rağmen bil
hassa emirlerine aykırı hareket edenle
re ve devlet otoritesini zayıflatmak is
teyenlere karşı sert davranırdı. Devlet 
işlerinde önemli kararları kendisi alır ve 
uygulardı. Memleketin işlerini ve ihti
yaçlarını tayin hususunda takdire de
ğer görüşleri vardı. Ülke halkı arasın
da ırk, din ve mezhep farkı gözetme
den herkese eşit muamele etmiştir. Za
manı refah, imar, ilim ve irfan devri ol
muştur. 
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Iii HAKK I DURSUN YıLDIZ 

ı 
AHMED b. TOLUN CAMii 

ı 

L 
(bk. İBN TOLUN CAMii). 

_j 

ı ı 
AHMEDb.UBEYDULLAH 

L 
(bk. SADRÜŞŞERİA). 

_j 

ı 
AHMED URABİ PAŞA 

ı 

(bk. URABİ PAŞA). 
L _j 

ı 
AHMED VASIF EFENDi 

ı 

L 
(bk. VASIF, Ahmed Efendi). 

_j 

L 

AHMED VEFİK PAŞA 

AHMED VEFİK PAŞA 

(ö. 1891) 

Türk devlet adamı, Türkiye'nin 
ilk türkolog ve Türkçülerinden, 
lugat alimi, tiyatro edebiyatının 

önde gelen bir kurucusu. 
_j 

Büyük babası ve babası tarafı ile dev
lete tercümanlar vermiş münewer bir 
aileden gelen Ahmed Vefik. bütün tah
sil yıllarını ve ilk memuriyet hayatını 

içine alan ll. Mahmud devrinde İstan
bul'da doğdu. Doğum yılı için 1823'ten 
(1238) başlayıp 1813'e (1228) kadar 
çıkan farklı tarihler verilmektedir. Bun
lardan, torununun bildirdiği 3 Temmuz 
1823 (23 Şewal 1238) tarihi daha yay
gın ise de, girdiği mektep ve tayin edil
diği ilk vazifeler için gerekli yaş duru
mu, ayrıca vefatında yaşının yetmişi aş
kın olduğuna dair beyanlar göz önünde 
tutularak doğum yılını 1818 veya 1819 
almayı uygun görenlerden başka İbnü
lemin de 1238 kaydını 1228 şeklinde 
düzelterek 1813 olarak göstermeyi ter
cih etmiştir. Ayrıca kendisini çok yakın
dan tanımış Batılı müelliflerin yaşı hak
kında söyledikleri de onun doğum yılını 
hep 1823'ten öteye götürmektedir. Ubi
cini ve Ch. RoBand'ın yaşı ile ilgili tah
minlerine göre bu tarih 1818-1819 yılla
rına gitmekte, Senior'unkinde ise 1812-
ye çıkmaktadır. 

Babası, Divan-ı Hümayun'un ilk müs
lüman tercümanı olan ve Bulgaristan 
asıllı olduğu için Bulgarzade diye tanın
mış Yahya Naci Efendi'nin (ö. Temmuz 

1824 l oğlu olup Hariciye Nezareti Tercü
me Odası'ndan başlayarak sefaret ter
cümanlık ve maslahatgüzarlığı, daha 
sonra da Bab-ı Seraskeri Tercüme Oda
sı müdürlüğü gibi memuriyetlerde bu
lunan Rühuddin Mehmed Efendi'dir (ö. 

4 Eylül 1847) Ahmed Vefik, aynı zaman
da Abdülhak Hamid'in babası tarihçi 
Hayrullah Efendi ile kardeş çocukları
dır. Abdülhak Hamid'in aile çevresinden 
edindiği bilgiye göre, Hayrullah Efen
di'nin annesi Hasenetullah Hanım'ın ba
bası, öte yandan Ahmed Vefik'in de 
büyük babası olan ve milliyeti hakkında 
birbirini tutmaz rivayetler nakledilen 
Yahya Naci Efendi, Hamid'in soyadı al
dığı Tarhanzadeler ailesinin bir ara Bul
garistan'da iken İslamiyet'i kaybettikten 
sonra ihtida eden fertlerinden biri olup 
özbeöz Türk'tür. 

Ahmed V efi k ilk tahsilden sonra 1831'
de, ewelce büyük babası Yahya Naci 
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