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Osmanlý subay ve diplomatý.
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Ýstanbul’da doðdu. Daha çok Fâtihli Mehmed Tevfik diye tanýnýr. Ýlk eðitimini Ýstanbul’da tamamladý, yirmili yaþlara geldiðinde çok sevdiði askerlik mesleðine girdi. 1877’de kaydolduðu Harbiye Mektebi’nden 1881’de topçu kurmay yüzbaþý rütbesiyle mezun oldu. Bu tarihten sonra çeþitli görevlerde bulundu. Mayýs 1882’de
Anadolu istihkâmlarýnýn keþfine ve Ýran (Kotur) sýnýrýna memur edildi. 4 Aralýk 1882’de de Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Dairesi Ýkinci Þubesi’ne tayin edildi. Rütbesi
13 Temmuz 1883’te kolaðalýðýna yükseltildi. 20 Temmuz 1885 tarihinde Fransa
Cumhuriyeti birinci ve ikinci ordularý büyük askerî manevralarýna katýlmak için yurt
dýþýna gönderildi. Ardýndan II. Abdülhamid’in maiyetindeki erkânýharp görevine
getirildi. 31 Temmuz 1885’te dördüncü
rütbeden Mecîdî niþanýyla taltif edildi ve
31 Aðustos 1886’da binbaþýlýða yükseltildi. 8 Nisan 1888’de üçüncü rütbeden Mecîdî niþaný verildi; Eylül 1888’de Yunan sýnýrý keþif memurluðuna tayin edildi. 25
Ocak 1890’da kaymakamlýða terfi etti. Bu
tarihten sonra Paris Sefâreti ataþemiliterliðiyle görevlendirildi ve Eylül 1890’da
yaklaþýk beþ yýl görev yapacaðý Paris’e gitti. 21 Aðustos 1891’de kendisine ikinci
rütbeden Osmanlý niþaný verildi. Paris’teki görevi devam ederken Nisan 1892’de
Londra deniz ataþeliðiyle birlikte Fransa’da icra edilecek yeni geliþtirilen seri ateþli
toplarýn tecrübesine memur edildi. 5 Eylül 1894’te miralaylýða yükseldi.
Yurt dýþýnda uzun süreli çeþitli görevlerde istihdam edilen Tevfik Paþa bir askerdiplomat olarak öne çýktý. Nitekim mevcut görevlerinin yaný sýra, Osmanlý Devleti’nin kadastro haritalarýnýn çiziminde kullanýlmak üzere Paris’te yaptýrýlan alet ve
edevatýn imalâtýna nezaret etme görevi
de kendisine verilmiþti (Eylül 1895). Bu görevinin ardýndan 11 Aralýk 1895’te mirlivâlýða terfi ederek Harbiye Mektebi ders
nâzýrlýðýna tayini üzerine Paris’ten Ýstanbul’a döndü. Ýstanbul’da yaklaþýk bir yýl
süren bu görevinden sonra 8 Þubat 1897’de Brüksel ataþemiliterliðine tayin edildi
ve Mart 1897’de Belçika’ya gitti. 8 Aðustos 1903’te Ýran Devleti tarafýndan kendisine ikinci rütbeden Þîr-i Hurþîd niþaný
verildi, 8 Þubat 1906’da birinci rütbeden
Mecîdî niþanýyla ödüllendirildi.
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Tevfik Paþa dönemin birçok genç subayý
gibi II. Abdülhamid muhalifi bir Harbiyeli
idi. Bu yüzden olsa gerek II. Abdülhamid
döneminde genelde yurt dýþýndaki görevlere yollandý. Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yönetimde söz sahibi olmaya baþladýðý devirde Ýstanbul ve çevresinde önemli
görevlerde bulundu. II. Meþrutiyet’in ilânýyla birlikte Belçika’dan Ýstanbul’a döndü
ve kýsa bir süre sonra 26 Aðustos 1908’de Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Dairesi’ne tayin edildi. 12 Ekim 1908’de ferikliðe
terfi ettirilerek eski Ýkinci Ordu’ya mensup Edirne’deki Nizamiye Yirmi Birinci Fýrka kumandanlýðýna ve 23 Kasým 1908’de
ayný ordunun Nizamiye Üçüncü Fýrka kumandanlýðýna getirildi. 26 Mart 1909’da
Mekâtib-i Harbiyye nâzýrlýðýna, Ocak 1910’da Terbiye ve Tedrîsât-ý Askeriyye müfettiþliðine tayin edildi; bu görevi esnasýnda
altýn ve gümüþ imtiyaz madalyasýyla ödüllendirildi (Temmuz 1910). Ýttihatçýlar’ýn güvendiði isimlerden biri olan Tevfik Paþa 6
Ocak 1914’te emekliye ayrýldý. Hayatýnýn
son zamanlarýnda sarýlýk hastalýðýna yakalandý ve 17 Aralýk 1915 tarihinde vefat
etti. Tevfik Paþa edebiyat ve sanata olan
ilgisi, zarafet ve kibarlýðýyla dikkat çekmiþtir. Harbiye Mektebi’nden çýktýðý zaman
Fransýzca’ya vâkýf, edebiyata ve özellikle
Nâmýk Kemal’e tutkun vatanperver bir
kimseydi. Bu özellikleriyle Paris’in en seçkin cemiyetlerinde yer almýþtý. Ayný zamanda tarihçi ve yazardý. Târîh-i Osmânî Encümeni’nin yardýmcý üyelerinden olup ilim,
fikir ve zekâsýyla temayüz etmiþtir.
Eserleri. 1. Telhîs-i Târîh-i Osmânî (Ýstanbul 1302). Ebüzziya ve Mavyan matbaalarýnda iki defa daha basýlan eser (1304)
ders kitabý olarak okutulmuþtur. 2. Osmanlý Târihi (Ýstanbul 1328, 1330). Ýdâdî
mekteplerinde ders kitabý olarak okutulmuþtur. 3. Esâtîr-i Yûnâniyyân (Ýstanbul
1332). 4. Þehzade Cem (Ýstanbul 1327).
Cem Sultan’ýn siyasî hayatýndan bahseden küçük bir risâledir. 5. Ânibâl (Ýstanbul 1303). Kartacalý Hannibal hakkýnda bir
inceleme olup biyografi þeklindedir. Bunlardan baþka çeþitli gazetelerde tarihe
dair makaleleri, II. Viyana Kuþatmasý’na
ve Ýstanbul’un fethine dair incelemeleri bulunmaktadýr.
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Mýsýrlý bilim ve fikir adamý.
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Muhammed Tevfîk Kahire’nin Bulak semtinde doðdu. Devlet memuru olan babasýyla birlikte birçok vilâyet gezdi. Buheyre’nin
bir kasabasýnda ilkokulu bitirdikten sonra
1930’da Prens Fârûk (Ravzu’l-Ferec) Lisesi’nden, 1934’te Câmiatü’l-Fuâdi’l-evvel (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversitede iken Mýsýr’ýn tanýnmýþ bilim ve fikir adamlarýndan Mustafa
Abdürrâzýk ve Ýbrâhim Medkûr’un talebeleri arasýnda yer aldý. Ebû Rîde ve Necîb
Mahfûz gibi ünlü þahsiyetlerle tanýþýp iliþkiler kurdu. 1939’da Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asistan, 1942’de Ýskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
öðretim görevlisi oldu. 1962’de Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ahlâk bilimi dalýnda profesörlüðe yükseltildi. 19641968 yýllarý arasýnda Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Psikoloji Araþtýrmalarý Bölümü baþkanlýðýný, ayrýca fakültenin dekanlýðýný üstlendi. 1968 öðretim yýlý sonunda Küveyt Üniversitesi’ne geçti. Bir
yandan bilimsel araþtýrmalar yaparken diðer yandan yeni nesilden güçlü bir araþtýrmacýlar kadrosu oluþturmaya çalýþtý. Birçok Arap üniversitesinde akademik görevlerini büyük bir sorumluluk duygusuyla yürüttü. 1960-1962 yýllarýnda Libya Üniversitesi’nde, 1968-1974 yýllarý arasýnda Küveyt
üniversitesinde profesörlük yaptý. 1967’de misafir hoca sýfatýyla Baðdat ve Basra
üniversitelerinde, 1977’de Devha’daki Katar Üniversitesi’nde bulundu. 1981’de Kahire’deki Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye
üye seçildi. Üniversite öðrenciliði yýllarýndan itibaren kurduðu derneklerde sosyal
ve kültürel alanlarda çalýþtý. Dönemin ilim,
fikir, sanat adamlarýný ve edebiyatçýlarýný
bir çatý altýnda toplamayý baþardý. 1984’te sosyal bilimler alanýnda devlet ödülüne lâyýk görüldü. Daha sonra el-Meclisü’la‘lâ li’s-sekafe’ye genel sekreter ve el-Mecâlisü’l-kavmiyye el-mütehassýsa’ya üye seçildi. 12 Þubat 1991’de vefat etti.
Nobel edebiyat ödülü sahibi Necîb Mahfûz’un el-Æåhiretü’l-cedîde adlý romanýnýn kahramaný Me’mûn Rýdvân tiplemesi

