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iki musammat ve dört kýta yer alýr. II. Ba-
yezid ile Hadým Ali Paþa ve Sadrazam Ko-
ca Mustafa Paþa gibi devrin büyüklerine
yazýlan kasideler dikkat çekicidir. Kýtalar
arasýnda tarih manzumeleri de vardýr. Vas-
fî’nin divanýnda bulunmayan bir mersiye-
si ayrýca yayýmlanmýþtýr (Yakup Karasoy,
“Vasfî’nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi”, Sel-
çuk Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý
Dergisi, sy. 24 [2008], s. 1-6). Vasfî divaný
üzerine üç yüksek lisans (Þahin Baranoðlu,
Vasfî Divaný Gramer Ýndeksi, 1991, Ege Üni-
versitesi; Enver Aktuna, Vasfî Divaný Gra-
mer Ýndeksi, 1992, Ege Üniversitesi; Yase-
min Sevim, Vasfî Divaný’nýn Tahlili, 1999,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Can Temel tarafýndan bir
doktora tezi (bk. bibl.) hazýrlanmýþtýr.
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Baðdat’ta doðdu. Ýlk eðitimini burada
aldý ve gençliðinde kitabiyat alanýnda uz-
manlaþtý. Bir müddet Baðdat’taki özel kü-
tüphanelerde görev yaptý ve yazma eser-
leri istinsah ederek geçimini saðlamaya ça-
lýþtý. Baðdat’tan ayrýldýktan sonra Van’a,
ardýndan Halep’e gitti. Burada þehrin va-
lisi Gül Ahmedpaþazâde Ali Paþa ile tanýþ-
tý ve onun kütüphaneciliðini yaptý. Ali Pa-
þa, Ýlsavat ve Bender seraskerliðine tayin
edildiðinde onunla birlikte giderek bu gö-

revini sürdürdü ve kendisinden dinlediði
pek çok hadiseyi not etti. Daha sonra Ho-
tin cephesi seraskeri Abaza Mehmed Pa-
þa’nýn mektupçuluðuna getirildi. Bu gö-
revi esnasýnda 1768-1774 Osmanlý-Rus sa-
vaþýna ve Kýrým için verilen mücadeleye þa-
hit oldu. Ruslar’ýn Yenikale’yi istilâsý sýra-
sýnda (1185/1771) esir alýnýp Petersburg’a
götürüldü. O esnada kitlesel bir ayaklan-
maya dönüþecek olan Pugaçef isyaný sebe-
biyle sýkýntý içine düþen II. Katerina’nýn mü-
tareke teklifini ihtiva eden mektubunu Os-
manlý karargâhýna götürmek üzere ser-
best býrakýldý. Ýki devlet arasýnda Yergö-
ðü’nde ateþkes saðlanýnca (29 Mayýs 1772)
Vâsýf’ýn dokuz aylýk esaret hayatý sona er-
di. Rus esareti onun tanýnmasýna ve üst
düzey memuriyetlere yükselmesine vesi-
le teþkil ettiði gibi siyasî görüþmelere ka-
týlmasý da ufkunu geniþletti ve giderek dýþ
iliþkilerde uzmanlaþmasýný saðladý. Hazi-
ran 1772’de hâcegân sýnýfýna girdi, ardýn-
dan tekrar cepheye gönderildi ve barýþ gö-
rüþmelerinin sürdüðü Fokþani kasabasý-
na gitti. Sadrazam Muhsinzâde Mehmed
Paþa, sonuçsuz kalan görüþmelere devam
etmek üzere Vâsýf’ý Yaþ’ta bulunan Rus or-
dularý baþkumandaný Peter Alexandroviç
Rumyantsov’a yolladý. Vâsýf mütarekeyi
kýrk gün daha uzatmayý baþardý ve ordu-
gâha dönünce sadrazam tarafýndan ödül-
lendirildi (Ahmed Resmî, s. 56).

Kasým 1772’de Reîsülküttâb Abdürrez-
zak Bâhir Efendi barýþ müzakerelerini sür-
dürmek için baþdelege tayin edilip Bük-
reþ’e gönderildiðinde yanýndaki heyette
Vâsýf da mükâleme kâtibi sýfatýyla bulu-
nuyordu. Altý ay kadar devam eden bu gö-
rüþmeler de Rusya’nýn Kýrým üzerindeki
emelleri sebebiyle sonuçsuz kaldý. Daha
sonra Vâsýf çeþitli cephelerde yer aldý ve
Kozluca’daki yenilgiye tanýk oldu (1774).
Küçük Kaynarca Antlaþmasý metninin Ýs-
tanbul’da imzalanacaðý günlerde Kýrým’a
serbestiyet tanýyan maddenin ileride Rus
istilâsýna yol açacaðý endiþesiyle Kýrým aha-
lisinin hassasiyetinin Rusya’ya duyurulma-
sý için Vâsýf tekrar Yaþ’ta bulunan Rum-
yantsov’a gönderildiyse de bundan bir so-
nuç elde edemeden geri döndü.

Ýstanbul’da iken bir ara matbaacýlýk iþi-
ne girdi. Ýbrâhim Müteferrika’nýn ölümü-
nün (1747) ardýndan matbaanýn faaliye-
tine son verildiðinden kitap basým iþleri
tamamen ihmale uðramýþtý. Müteferrika
Matbaasý’nýn tezgâh ve hurufatýnýn Fran-
sýz Sefârethânesi’nde kurulacak matbaada
kullanýlmak amacýyla satýn alýnacaðýna dair
çýkan haberler üzerine Vâsýf Efendi, Bey-
likçi Râþid Efendi ile birlikte matbaayý sa-

ný, kendisine mansýp tahakkuk ettiðinde
onun mansýbýný baþkalarýnýn almaya git-
tiðini söyler. Bununla beraber yaþlýlýk ve
hastalýktan ayaða kalkamaz durumda ol-
duðu zamanlarda bile Ali Paþa’ya þiir gö-
türerek halini arzetmiþtir (Latîfî, s. 565).
Vasfî son kadýlýk yeri olan Malkara’da ve-
fat etti ve orada gömüldü (Sehî Bey Tezki-
resi, s. 148). Tâcîzâde Câfer Çelebi’ye sun-
duðu bir kasidenin tarihinden hareketle
Yavuz Sultan Selim devri baþlarýna kadar
(1512) yaþadýðý belirtilmektedir (Temel, s.
1). Kaynaklar þairin memuriyet hayatýna
dair çeliþkili bilgiler verir. Sehî Bey, onun
zamane kadýlarý gibi dünyaperest deðil Hak
yoluna ulaþmak isteyen biri olduðunu söy-
lerken (Sehî Bey Tezkiresi, s. 147) Latîfî,
kadýlýðý sýrasýnda idaresi altýndaki mal üze-
rinde haksýz tasarrufta bulunmasý itha-
mýyla hapis yattýðýný nakleder.

Sehî’ye göre Vasfî’nin farklý bir nazým
üslûbu vardýr ve aruz bahirleri arasýndan
monoton olmayan, zengin sesli vezinleri
kullanmasýyla dikkat çekmiþtir. Kýnalýzâ-
de Hasan Çelebi, Vasfî’yi ince hayalli, hoþ
edalý, latif sözlü, belâgat ve beyan kaidele-
rine uygun þiirler yazan orta derecede bir
þair diye niteler (Divan, Tenkidli Basým,
neþredenin giriþi, s. 14). Latîfî dil bakýmýn-
dan Necâtî Bey tarzýný devam ettirdiðini
kaydeder. Þiirlerindeki bazý ifadeleri ve sa-
de dili ile Fuzûlî’yi andýrýr. Melîhî ve Necâ-
tî Bey’e nazîreler yazmýþtýr. Beyânî, Vas-
fî’nin dostu Mesîhî ile sýkça beraber oldu-
ðunu, bu sebeple onun etkisi altýnda yetiþ-
tiðini belirtir. Vasfî âþýkane tarzda gazel-
ler yazan, kasidelerinde de baþarýlý sayý-
lan bir þairdir. Bazý gazellerine nazîreler
yazýlmýþtýr. Cinas sanatýnýn görüldüðü þiir-
lerinde devrin âdet ve inanýþlarýna, aralarýn-
da Arapçalar’ý da bulunan veciz ifadelere
sýkça rastlanýr (Temel, s. 10-15). Vasfî, hem
þiir hem de kendi sanatý hakkýndaki gö-
rüþlerini yansýtan manzumeler de yazmýþ-
týr. Buna göre þiirde mâna lafýzdan önem-
lidir ve þiirden maksat büyükleri övmektir,
ancak övülen kiþinin vasýflarý da þiiri süs-
lemelidir (Tatcý, sy. 56 [1987], s. 35-37).

Vasfî’nin divaný, Mehmed Çavuþoðlu ta-
rafýndan Manchester John Rylands Kütüp-
hanesi’nde mevcut divanlar mecmuasýn-
daki nüsha ile bir kopyasý Ýsmail E. Erün-
sal’da bulunan Kahire nüshasý esas alýna-
rak yayýmlanmýþtýr. Çavuþoðlu bu nüsha-
daki manzumeleri diðer þiir ve nazîre mec-
mualarýndaki þiirlerle karþýlaþtýrmýþ, ge-
rekli gördüðü þiirleri eklemek suretiyle di-
vaný yeniden düzenlemiþtir (Divan, Ten-
kidli Basým, neþredenin giriþi, s. 16). Bu-
na göre divanda dokuz kaside, 102 gazel,
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Osmanlý-Avusturya savaþlarýnýn Ziþtovi
Antlaþmasý ile sona ermesinin ardýndan
Vâsýf antlaþma hükümlerinin uygulanma-
sý kapsamýnda iade edilecek kalelerin tes-
lim alýnmasýyla görevlendirildi. Ýstanbul’a
dönüþünde önce baþmuhasebecilikten, da-
ha sonra vak‘anüvislikten azledildi (Ekim
1791). Mayýs 1793’te Anadolu muhasebe-
ciliðine tayin edildi, ardýndan vak‘anüvislik
görevine tekrar baþladý (22 Haziran 1793).
Reîsülküttâb Râþid Efendi’nin Vâsýf’a kar-
þý olan husumetinden kaynaklanan bazý
suçlamalar sebebiyle Midilli’ye sürgüne
gönderildiyse de (Temmuz 1794) aralýk
ayýnda baðýþlanarak geri döndü. 24 Nisan
1795’te Anadolu muhasebeciliðine geti-
rildi ve 27 Mayýs’ta da büyük rûznâmçe-
ciliðe nakledildi. Halil Nûri’nin vefatý üze-
rine dördüncü ve sonuncu defa vak‘anü-
vis oldu (20 Mayýs 1799). 1 Mart 1800’de
büyük rûznâmçecilikten azledildi ve 31
Mart’ta niþancýlýkla görevlendirildi. 1 Ey-
lül 1803’te tekrar büyük rûznâmçeciliðe
getirildi, nihayet 4 Aðustos 1805’te reîsül-

küttâb tayin edilerek kariyerinin zirvesi-
ne ulaþtý.

Vâsýf Efendi reîsülküttâblýðýnda Ýngiliz-
ler’in Mýsýr’la ilgilenmeleri, Ruslar’ýn Mo-
ra’da Rumlar’ý isyana teþvik etmeleri ve
Napolyon’un imparatorluðunun tanýnma-
sý gibi meselelerle uðraþtý. Ocak 1799 ta-
rihli Osmanlý-Rus ittifakýnýn yenilenmesi
için Ruslar’la bir antlaþma imzaladý (Ara-
lýk 1805). Bu sýrada Napolyon’un Auster-
litz zaferi Osmanlý-Fransýz yakýnlaþmasý-
na ve imparatorluðunun resmen tanýn-
masýna yol açtý. Bu yakýnlaþma Rusya’nýn
ve ardýndan müttefiki Ýngiltere’nin savaþ
ilânýna sebep oldu (1806). Vâsýf’ýn siyasî
iliþkilerin çok yoðunlaþtýðý bir döneme rast-
layan reîsülküttâblýðý hastalandýðý tarihe
kadar sürdü (Eylül 1806) ve iþ göremez
duruma gelince birkaç hafta içinde azle-
dildi. Vefat tarihi bazý kaynaklarda 4 Þâ-
ban 1221 (17 Ekim 1806) olarak verilirse
de (Beydilli, Osmanlý Döneminde Ýmam-
lar, s. 97) mezar taþýndan hareketle 7 Þâ-
ban’da (20 Ekim) öldüðünü kabul eden-

týn aldý. Sadrazam Halil Hamîd Paþa ile I.
Abdülhamid’in de bunu olumlu karþýlama-
sýyla iþletme için gerekli beratý temin etti
(Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacýlýk Tari-
hinde Mühendishane, s. 99-127). Böylece
yenilenip tekrar faaliyete geçen matba-
ada (1784) ilk defa Sâmi, Þâkir ve Sub-
hi Tarihi adlý eser basýldý. Ancak Vâsýf or-
taðýyla anlaþmazlýða düþünce matbaadan
ayrýlmak zorunda kaldý ve Sadullah Enve-
rî’nin azli üzerine vak‘anüvisliðe getirildi
(6 Zilhicce 1197 / 2 Kasým 1783); selefinin
eksik býraktýðý 1196 (1782) senesi olaylarý-
ný yazmaya baþladý. Bu göreve devam eder-
ken 22 Aðustos 1784’te kalyonlar defter-
darlýðýna ve 1 Aðustos 1785’te mevkufat-
çýlýða tayin edildi.

Osmanlý Devleti, 1770’te Rus donanma-
sýnýn Akdeniz’e gelmesi üzerine Cebelitâ-
rýk Boðazý’ný kontrol edebilecek durumda
olan Fas ve Ýspanya ile diplomatik temas-
larýn yoðunlaþtýrýlmasýna ve Ýspanya-Os-
manlý dostluk ve ticaret anlaþmasýna (1782)
katkýda bulunmak için Vâsýf’ýn Ýspanya’ya
fevkalâde elçi sýfatýyla gönderilmesine ka-
rar verdi. Bu münasebetle Vâsýf’a Anadolu
muhasebeciliði pâyesi ve orta elçilik rüt-
besi verildi (Haziran 1787). Vâsýf 1 Temmuz
1787’de bir beylik gemisiyle yola çýktý ve
25 Temmuz’da Barselona’ya ulaþtý; 1 Ekim’-
de Kral III. Karlos’un huzuruna çýkýp pa-
diþahýn dostluk mektubunu ve hediyeleri
takdim etti. Ýspanya’da kaldýðý süre içinde
iyi bir þekilde aðýrlandý. 1 Nisan 1788’de
bir Ýspanyol gemisiyle hareket ederek 11
Mayýs’ta Ýstanbul’a döndü.

Bir müddet sonra III. Selim tahta çýktý
(7 Nisan 1789). Vak‘anüvisliði ve baþarýlý
elçiliði dolayýsýyla padiþahýn takdirini kaza-
nan Vâsýf’ýn uhdesindeki Anadolu muha-
sebeciliði pâyesi asalete dönüþtürüldüðü
gibi kendisine Ýstanbul mukataacýlýðý da
verildi (28 Haziran 1789). III. Selim ayrýca
yazdýklarýný beðenmediði vak‘anüvis Enve-
rî’nin yerine Vâsýf’ý getirdi. Vâsýf, 1787’de
baþlayýp devam eden Osmanlý-Rus-Avus-
turya seferi münasebetiyle Maçin Seras-
keri Karahisârî Ahmed Paþa’ya hil‘at ve
20.000 kuruþ götürdü. Haziran 1791’de
baþmuhasebeciliðe vekâlet etti. Teþrifâtî
Hacý Mustafa Efendi ile birlikte ordu tah-
rirat kâtipliði yaptý. Maçin’in kaybý üzeri-
ne mütareke ihtimali belirince maiyetiy-
le Kalas’a gidip 11 Aðustos 1791’de Prens
Repnin ile sekiz aylýk bir mütareke imzala-
dý. Vâsýf barýþýn ön þartý olarak Turla neh-
rini sýnýr kabul ettiði için III. Selim’i öfke-
lendirdi, ancak yine de Kalas’tan dönü-
þünde baþmuhasebecilik görevine asale-
ten tayin edildi.
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den (1784) itibaren eserini ayrýntýlý biçim-
de yazmaya baþlamýþ ve 1201 (1787) yýlý-
na kadar getirmiþtir. Ancak ikinci vak‘a-
nüvisliði sýrasýndaki devreyi (1201-1203/
1787-1789) ihtiva eden kýsým bugün mev-
cut deðildir. III. Selim’in cülûsuyla birlik-
te (1203/1789) baþlayan bölüm ise 1219
(1804) yýlýna kadar gelir. Vâsýf, III. Selim dö-
nemine ait kýsmý I. cilt kabul etmiþ, 1209’-
dan (1794) sonraki kýsmý II. cilt saymýþtýr.
Vâsýf’ýn ilk vak‘anüvisliði devrine ait yaz-
dýðý kýsým Mücteba Ýlgürel tarafýndan ya-
yýmlanmýþ (Ýstanbul 1978), diðer kýsýmlar
neþredilmemiþtir. Vâsýf’ýn tarihçiliði dö-
nemin iyi eðitim almýþ üst düzey tabaka-
sýna hitap eder. Tumturaklý ifadesi genel-
de muðlaktýr. Devrin âdeti gereði konula-
rý dua cümleleri, âyetler ve bazan teker-
lemelerle süslemeye çalýþmýþ, metinleri
uygun manzum ibarelerle takviye etmiþ-
tir. Vefeyât ve tercüme-i hâl bahisleri dik-
kat çekici olup beðendiði kimseleri övmek-
ten, beðenmediklerini kötülemekten çe-
kinmemiþtir. Onu en çok takdir eden ve
okuyunca, “Gayet haz ettim” diyerek mem-
nuniyetini ifade, selefi tarafýndan yazýlan
dönemleri tekrar kaleme almasýný isteyen
III. Selim olmuþtur.

Vâsýf’ýn, önemli kýsmý hâlâ yazmalar ha-
linde kalan büyük eseri dýþýnda irili ufaklý
birçok risâle ve lâyiha kaleme aldýðý bilin-
mektedir. Koca Sekbanbaþý Risâlesi
adýyla tanýnan eserin Vâsýf Efendi tara-
fýndan kaleme alýndýðý ve asýl adýnýn Mu-
hassenât-ý Asker-i Cedîd olduðu tesbit
edilmiþtir (Beydilli, sy. 12 [2005], s. 221-
224). Fransýzlar’ýn Mýsýr’a saldýrmasý üze-
rine (Temmuz 1798) III. Selim’e takdim
ettiði “Tesliyetnâme” türünün nâdir bir ör-
neðidir (bk. Çelik, sy. 22 [2010], s. 85-126).
Onun Arapça’dan çevirdiði Râhibnâme,
Hekimnâme ve Nevâbigu’l-kerîm gibi
çalýþmalarý da bulunmaktadýr. Vâsýf’ýn þi-
irleri pek tutulmamýþtýr. Bunlarýn kaybol-
duðu belirtilirse de divançesinin eksik bir
nüshasý günümüze ulaþmýþtýr. Ýspanya
Sefâretnâmesi Cevdet Paþa’nýn tarihi için-
de yer alýr (IV, 348-358). Matbu tarihinden
bazý kýsýmlarla Ýspanya Sefâretnâmesi
Almanca, Fransýzca, Rusça ve Lehçe’ye
tercüme edilmiþtir.
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ÿMücteba Ýlgürel

– —
VÂSIF EFENDÝ, Çömez

(bk. MUSTAFA VÂSIF, Çömez).
˜ ™

– —
VÂSIF-ý ENDERÛNÎ

(bk. ENDERUNLU VÂSIF).˜ ™

– —
VÂSIFÎ
�א��� ) )

Zeynüddîn Mahmûd
b. Umdeti’l-celîl-i Vâsýfî Herevî

(ö. 959/1552 [?])

Hâtýrat mahiyetindeki
Farsça Bedâyi£u’l-vekayi£ adlý

eseriyle tanýnan Özbek tarihçisi
(bk. BEDÂYÝU’l-VEK…YÝ‘).˜ ™

– —
VASIL
א	��� ) )

Okuyuþta bir kelimeyi
kendisinden sonra gelen kelimeye

sesi ve nefesi kesmeden
baðlamak anlamýnda kýraat terimi

(bk. VAKF ve ÝBTÝDÂ).
˜ ™

– —
VASIL
א	��� ) )

Arap belâgatýnda cümlelerin
“ve” baðlacý ile birbirine

baðlanmasý anlamýnda meânî terimi.˜ ™

Sözlükte vasýl (vasl) “bir þeyi diðer bir
þeye baðlamak, ulamak, eklemek” anlamý-
na gelir. Meânî âlimlerinin çoðu vasýl ile
bir cümlenin diðerine “ve” (vâv) baðlacýyla

ler de vardýr. Eyüp’te Mihriþah Vâlide Sul-
tan Mektebi hazîresine defnedildi. Vâsýf’ýn
Lebîb ve Vassâf adlý iki oðlu müderrislik
yapmýþtýr. Kaynaklarda son derece çalýþ-
kan, ancak o kadar da ihtiraslý bir devlet
adamý diye tanýtýlan Vâsýf yeni bir memu-
riyete getirilince memnuniyet duyar, iþini
de hakkýyla yerine getirmeye çalýþýrdý. Pa-
raya olan düþkünlüðü yüzünden genelde
kazancýný ön planda tutardý. Bununla be-
raber kendisini parasýz gibi göstermeye
alýþmýþtý. Bu durumuna III. Selim de al-
danmýþ, “tehî-dest” olarak tanýmladýðý Vâ-
sýf’ý zaman zaman kollamýþtýr. Bu sebep-
le ölümünde terekesinden vaktiyle Ýspan-
ya’dan getirdiði daha açýlmamýþ altýn ke-
selerinin çýkmasý hayret uyandýrmýþtýr (Vâ-
sýf, Târih, neþredenin giriþi, s. XXXVIII).

Eserleri. Vâsýf’ýn en önemli eseri vak‘a-
nüvislik dönemlerinde kaleme aldýðý, Vâ-
sýf Târihi diye de bilinen Mehâsinü’l-âsâr
ve hakåiku’l-ahbâr’dýr. Eserini düzgün
bir sýra halinde kaleme almasýna raðmen
ciltlere ayýrmamýþtýr. Kabaca yazdýðý ký-
sýmlarý vak‘anüvislik dönemine ait olanlar
ve olmayanlar þeklinde ikiye ayýrmak müm-
kündür. Muharrem 1166 (Kasým 1752) –
Zilhicce 1183 (Nisan 1770) olaylarý ilk cildi,
Receb 1188’e (Eylül 1774) kadar gelen kýs-
mý II. cildi teþkil eder. Bunlar iki ayrý cilt ha-
linde Ýstanbul’da (1219) ve Bulak’ta (1243,
1246) basýlmýþtýr. Bu dönem olaylarý için
Hâkim, Çeþmîzâde ve Enverî’nin tarihle-
rini kaynak olarak kullandýðý anlaþýlmakta-
dýr. Vâsýf bu kýsmý, sonuncu vak‘anüvisli-
ði sýrasýnda niþancý iken matbu vak‘anü-
vis tarihlerini tamamlamakla görevlendi-
rildiði dönemde yazmýþ, ardýndan bunu
devam ettirmiþtir. 1188’den itibaren baþ-
ladýðý kýsmý Cemâziyelâhir 1193’e (Tem-
muz 1779) kadar getirmiþtir. Birden kesi-
len bu bölümün tamamlanmadýðý düþü-
nülmektedir. Vâsýf ilk vak‘anüvislik göre-
vine tayin edildiðinde 1196 (1782) yýlýnýn
son iki ayýna ait bazý olaylarý anlatýp 1197
(1783) yýlý hadiselerini hýzlýca geçerek 1198’-
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