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Tak vîm-i Vekåy i‘inhazýrlanmasý
vebasýmýiçinkurulanidare.

˜ ™

Os man lı Dev le ti’nde ilk res mî ga ze te olan Tak vîm-i Ve kå yi‘ in 1831’de neş rine baş lan ma sıy la oluş tu ru lan ida re ye bu ad ve ril miş tir. İb râ him Mü te fer ri ka Matba ası’nın Van ku lu Lu ga tı’yla baş la yan ve on al tı yıl sü ren ba sım fa ali yet le ri Mü tefer ri ka’nın ve fa tıy la sek te ye uğ ra dı, da ha son ra ki te şeb büs ler de dü zen li bir şek le dö nü şe me di. Os man lı mat ba acı lı ğı için II. Mah mud dö ne mi ye ni bir dev rin baş lan gı cı ol du. Dev le tin mülkî vu ku atı, iç ve dış haber le rin bü tün müs lü man te baa ve reâyâ ta ra fın dan bi lin me si, ya ni II. Mah mud’un re form ha re ket le ri çer çe ve sin de iç ve dış ka mu oyu nu bil gi len dir me ve yön len dir me amaç la rı doğ rul tu sun da res mî bir ga zete ola rak Tak vîm-i Ve kå yi‘ ya yım lan dı. Türk çe’nin ya nı sı ra Rum ca, Er me ni ce ve Fran sız ca gi bi dil le re ter cü me edi le rek çıka rıl ma sı dü şü nü len Tak vîm-i Ve kå yi‘ in ba sı mı için dö ne min fa al mat ba ala rı olan Mü hen dishâne Mat ba ası ile Üs kü dar Matba ası’nın ih ti ya cı kar şı la ya ma ya ca ğı gö rülün ce ye ni bir mat baa ku rul ma sı yo lu na gi dil di. Bu amaç la Tak vim hâ ne/Tak vîmi Ve kå yi‘hâ nei Âmi re/Tak vîmi Ve kå yi‘hâ ne Ne zâ re ti adıy la ye ni bir ida re oluş tu rul du. 

olan Ki tâ bü’l-Lü ½û½’un dan ba zı par çalar Ki tâ bü’l-¥ayevân’da yer al mak ta dır 
(HüseyinAtvân,s.105-106).Tah mân’ın di va nı nı AÅ bâ rü’l-lü ½û½/
Eş£â rü’l-lü ½û½ için de ilk de fa Ebû Saîd esSük ke rî der le miş (London1852), daha son ra Wil li am Wright ya yım la mış (bk. 

bibl.) ve Os man Re şer Al man ca’ya tercüme et miş, ay rı ca Mu ham med Cebbâr elMu ay bid (Şer¼uDîvânıªahmânb.£Amr
el-Kilâbîminşu£arâßi’l-lü½û½,Bağdat1968) ve ay nı ad la Mu ham med Ab dül ke rîm Mes‘ûd (Beyrut2002) ta ra fın dan açık lama lar la bir lik te neş re dil miş tir. Bu ne şir de lüsûs şi iri ve er ken İs lâm as rın da lüsûsiy ye ol gu su ele alı nıp in ce len miş tir. Ar dın dan Tah mân’ın ha ber ve şi ir le ri ni Ab dül muîn elMel lû hî (Eş£ârü’l-lü½û½veaÅbâruhum, 
Beyrut1993,II,451-474) ve Mu ham med Ne bîl Tu ray fî (Dîvânü’l-lü½û½,I,332-371) ya yım la mış tır. Tah mân ara la rı na sı ğın dı ğı Benî Hâris b. Kâ‘b ka dın la rı, Esmâ, Leylâ, Lübnâ ve Ümey me için yaz dı ğı şi ir le rin de ga zel te ma sı nı iş le miş, bun la ra duy du ğu öz lem le ay rı lık acı sı nı di le ge tir miş, güzel lik le ri ni, soy lu luk la rı nı tas vir et miş tir 
(a.g.e.,I,343-344,349,360-361). Tas virle rin de de ve, hız sem bo lü de ve ku şu ve ba ğırt lak ku şu, gü zel lik sem bo lü ak ceylan ve ya ban sı ğı rı gi bi çöl un sur la rı nı, kılıç, mız rak, ok vb. sa vaş alet le ri ni, bu lut, yağ mur, yıl dız gi bi do ğa öğe le ri ni zik retmiş tir. Ay rı ca Mevzûn b. Umeyr, Hânî b. Umeyr ve Hânî b. Şibl ile kar şı lık lı hic viye le ri (a.g.e.,I,356-358), Eme vî ler’i, Abdül me lik b. Mer vân ile oğ lu Ve lîd’i öven ka si de le ri var dır (a.g.e.,I,347-348,350). Şi ir le rin de gü ler yüz le ik ram da bu lun ma 
(a.g.e.,I,342), kom şu su nu ko ru ma, ona iha net et me me (a.g.e.,I,347), tü ken mez hırs (tûl-iemel) pe şin de ko şan ser keş nef si kı na ma (a.g.e.,I,351), ka ran lık ka bir korku su ve ka bir tas vir le ri de yer al mak ta dır 
(Dîvân,s.82-83;Abdülmuînel-Mellûhî,II,
466). Yâ k†t elHa me vî, Mu£ce mü’l-bül-
dân’ın da bir çok ye rin ve coğ rafî mekânın açık la ma sın da Tah mân’ın şi ir le ri ni ka nıt ola rak kul lan mış, ay nı şe kil de Li sâ nü’l-

£Arab’ da, Øı ¼â¼-ı Cev he rî’de ve Teh-
×î bü’l-lu³a’ da Tah mân’ın şi ir le ri şâhid ola rak zik re dil miş tir.
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ka bi le sin den bir ada mı öl dür müş ol ma sıdır. Da ha son ra ka çıp iki yıl sü rey le Ye mâme’nin gü ne yin de ki Ârız da ğın da gün düzle ri giz len miş, ge ce le ri yağ ma ve ça pul haya tı nı sür dür müş tür. Bu nun la bir lik te son de re ce pe ri şan du rum da olan Tah mân, da ğın te pe sin de bu lun du ğu bir gün iç lerin de kar de şi Mâ lik’in oğ lu Muh fin, di ğer kar de şi Kays’ın oğ lu Su day gi bi ak ra ba ve ar ka daş la rı nın da bu lun du ğu, Ha cer’den ti ca ret için ge len Benî Ki lâb’dan bir grubun da ğın ete ğin den geç mek te ol du ğunu far ke der. Gru bu ar ka dan iz le yen bi ri ne giz li ce yak la şa rak “Yâiy ye” ka si de si ni okur ve on la rın ken di si için Me di ne va li sin den eman ta lep et me si ni is ter (M.NebîlTu-
rayfî,I,365-366). Ye ğe ni Su day am ca sı nın öl dür dü ğü ki şi nin kan be de li ni öde ye rek Me di ne va li sin den eman alır.Eme vî ler’in, da ha çok Ab dül me lik b. Mer vân za ma nın da ken di si ya set le ri ne mu ha lif gör dük le ri ka bi le le re kar şı uy gula dık la rı ik ti sadî zul me baş kal dı ran, yağma, bas kın ve ça pul ha re ket le riy le te rör es ti ren bir sı nıf or ta ya çık mış tır. İç le rin de Tah mân’ dan baş ka Mâ lik b. Reyb etTe mîmî, Ebü’nNeş nâş enNeh şelî etTe mî mî, Kat tâl elKi lâbî, Cah der b. Mâ lik elHa ne fî, Sem herî b. Bişr elUklî’nin de bu lun du ğu bu gru ba “saâlîklüsûs” (yoksullar-yağma-
cılar) de nil miş tir (HüseyinAtvân,s.85). Bun la rın ço ğu şa ir ol du ğun dan şi ir le rin de ken di le riy le il gi li ha berlere ve anek dot la ra dair iz ler bu lu na bil mek te dir. Ken di le ri için son de re ce güç lü, sert, acı ma sız, ce sur ve cen gâ ver bir pro fil çiz se ler de özel likle Eme vî dö ne min de bu ta ife ye men sup kim se ler ya ka lan ma kor kusuyla ka çak bir ha yat ya şa mış, bu kor ku ve te dir gin lik ha li şi ir le ri ne de yan sı mış tır (a.g.e.,s.97-98). Tah mân’ la il gi li da ğı nık ri va yet ler de de güç lü ve acı ma sız bir ki şi lik pro fi li, korkusuz ca ça lan, is te di ğin de zekâsı nı kul lana rak is te yen, teh dit et ti ğin de ge re ği ni ye ri ne ge ti ren bir tip çi zil mek te dir. Saâlîklüsûs şa ir le rin ha ber ve şi ir le ri ne da ir eserlerden an cak ba zı ke sit ler zamanımı za intika l et miş, Sük kerî’nin Eş£â rü’l-
lü ½û½/AÅ bâ rü’l-lü ½û½’un da sa de ce Tahmân’la il gi li bir kı sım gü nü mü ze ka dar gelmiştir. Lak¢t b. Bü keyr elMuhâribî’nin 
el-ƒur râb ve’l-lü ½û½’u, Ebû Ubey de’nin 
Lü ½û ½u Æureyş’i ile Ki tâ bü’l-Melâ½’ı 
(Hırsızyatağıolanmahaller) el de mevcut de ğil dir. An cak Bekrî’nin kadîm Arap şiirin de ge çen yer ad la rı nı açık la dı ğı coğraf ya söz lü ğü Mu£ce mü me’sta£cem’inde Ebû Ubey de’den yap tı ğı na kil ler onun bu ese rin den ol ma lı dır. Yi ne Câ hiz’in ka yıp 
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vîm-i Ve kå yi‘ mu har rir li ği ya pan Ah med Lut fi Efen di mat bu at mü dür lü ğü gö re vine ge ti ril di. Bir kaç ay son ra mat bu at müdür lü ğü nün il ga edil me si üze ri ne Ah med Lut fi Efen di de emek li ye sev ke dil di. Takvim hâ ne’de ha ber ya zı cı la rı, mü ter cimler, mu har rir ler, mu sah hih, mu ka be le ci, kâtip, il mü ha ber ci, mîrî sa ha fı gi bi gö revli le rin ya nın da mü ret tip, res sam (hakkâk), da ğı tım cı, çark iş çi le ri, sik ke ci, dö küm cü, top çu, hu ruf us ta la rı gi bi tek nik per so nel de gö rev ya pı yor du. Os man lı Dev le ti’nin so nu na ka dar yak la şık dok san bir yıl lık bir ya yım ha ya tı bu lu nan Tak vîm-i Ve kå yi‘ in ya yı mı na iki de fa ara ve ril di.Tak vim hâ ne Ne zâ re ti adı al tın da bir leşti ri len Tak vim hâ nei Âmi re ve Tab hâ nei Âmi re mat ba ala rın da fark lı bas kı fa ali yetle ri de ger çek leş ti ril di. Ge nel ola rak Takvim hâ nei Âmi re’de Tak vîm-i Ve kå yi‘ ve ki tap ba sı mı nın dı şın da Tan zi mat’tan son ra Os man lı bü rok ra si sin de kul la nıl maya baş la nı lan ve “evrâkı sahîha” de ni len mat bu ev rak tür le riy le bir lik te ni zam nâme ler den el ilânla rı na ka dar çe şit li malze me ler ba sıl dı. Ki tap ba sı lan Tabhâ nei Âmi re’nin Tak vim hâ ne’ye bağ lanma sından son ra ta le be le rin ih ti ya cı olan kitapla rın da bu mat ba ada ba sı la bil me si amacıy la is te yen le re Tab hâ nei Âmi re’de kitap bas tır ma hak kı ta nın dı. Mat ba acı lık ve ya yım cı lı ğın ge liş me si ve ya yıl ma sıy la bir lik te ki tap ba sım ve sa tı şın da ge lişmeler ol du.
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ti ci si, özel lik le Tab hâ nei Âmi re’yle il gi li me se le ler söz ko nu su olun ca Tab hâ nei Âmi re nâ zı rı ola rak da anıl mak tay dı. 
Tak vîm-i Ve kå yi‘, ay nı za man da bir res mî ta rih ya zım ala nı ola rak dü şü nüldü ğün den res mî ta rih ya zı cı sı nın un va nı olan vak‘anü vis lik de Tak vim hâ nei Âmire nâ zı rı na ve ril di, nâ zır lar da ge nel lik le vak‘anü vis ler den ta yin edil di. 1855 yı lı na ka dar gö rev ya pan vak‘anü vis le rin ay nı zaman da Tak vim hâ ne nâ zı rı ta yin edilme si usu lü Tak vim hâ ne Nâ zı rı Nâil Bey’in vefa tıy la son bul du, bu ta rih ten iti ba ren vak‘anü vis lik gö re vi Tak vim hâ nei Âmi re Ne zâ re ti’nden ayrıl dı. İda re si Mansûre Hazi ne si’ne bağ lı olan Tak vim hâ ne Ne zâ re ti, Ma li ye Ne zâ re ti teş kil edil di ği za man bura ya bağ lan dı. Tak vim hâ ne nâ zı rı nın gö revi Takvîm-i Ve kå yi‘de yer ala cak dev le tin icra atı nı, ha ber le ri, ter cü me le ri usu lü ne uygu n biçim de ha zır du ru ma ge tir mek ve matba anın di ğer iş le ri ne ne za ret etmek ti. Ga ze te de yer ala cak ida rî ve as kerî ha ber özet le ri ni ya yı ma ha zır la yan nâ zır, ga zete müs ved de le ri ni ba sıl ma dan ön ce sadâ ret ka na lıy la pa di şa ha ar zet mek le de yü küm lüy dü. Ya zı ve üslûbu nun gü zel olma sı, dev let tec rü be si ne sa hip bu lunma sı nâ zır ola cak ki şi ler de ara nı lan özel lik lerden di. Tak vim hâ ne nâ zır la rı nın gö rev süre si ge nel lik le kı sa ol du. Ka sım 1831’de ilk nâ zır ola rak ta yin edi len Esad Efendi’ nin ya nı sı ra Sey yid Na zif (vekâleten), Nû man Mâhir Efen di, Âtıf Bey, Meh med Şâ kir Recâi Efen di, Saf fet Meh med Esad Efen di, Mus ta fa Sâmi, Âkif pa şazâde Nâil Meh med Bey, Yesârîzâde Mus ta fa İz zet Efen di, Sa id Meh med Bey, Lebîb Efen di, Tak vim hâ ne nâ zır lı ğın da bu lun du lar. Nâil Bey’in ölü mün den son ra vak‘anü vis lik göre vi Tak vim hâ ne Ne zâ re ti’nden ay rıl dı ğı gi bi nâ zı rın yet ki sin de olan malî iş ler de Tak vim hâ ne’de me mur rûz nâm çe ci ta rafın dan yü rü tül me ye baş lan mış tır.Za man la Tak vîm-i Ve kå yi‘ in dü zen li ola rak çı ka rı la ma ma sı ve ga ze te de es  ki ha ber le rin yer al ma sı eleş ti ri ko nu su olun ca Tak vim hâ ne’de kök lü de ği şik lik ler ya pıl dı. 1862’de Tak vim hâ ne Ne zâ re ti il ga edi le rek ga ze te ci li ğin ve mat bu atın ma li ye de ğil bir maa rif işi ol du ğu dü şün ce siy le 
Tak vîm-i Ve kå yi‘ ve ki tap basımı iş leri Maa rif Ne zâ re ti’ne dev re dil di. 2 Şu bat 
1862 ta rih li bir ira de ile Maa rif Ne zâ re ti’ne bağ la nan Mat bu at Mü dür lüğü ku rul du, mat bu at mü dü rü Tak vîm-i Ve kå yi‘ in dü zen li çık ma sı nı ve Mat baai Âmi re’nin dü zen li ça lış ma sı nı sağ la makla gö rev lendi ril di. O sı ra da Tak vim hâ ne nâ zı rı olan Lebîb Efen di emek li ye sevkedi le rek Tak-

Tak vim hâ ne, Vak‘anü vis Esad Efen di’nin ne za re tin de 1831 yı lın da fa ali ye te geç ti, bir kaç ay son ra da Masâri fat Nâ zı rı İbrâ him Sâib Efen di’nin uh de sin de ki es ki mat baa Tabhânei Âmi re, Tak vim hâ nei Âmi re Ne zâ re ti’ne bağ lan dı.Os man lı mat ba acı lı ğı nın ye ni bir dönemi ni oluş tu ran Tak vim hâ nei Âmi re devle tin ken di ih ti ya cı na yö ne lik ola rak bi na sı, per so ne li, ma ki ne ve araç ge re ciy le kur duğu ilk mat baa idi. Bu mat ba ada haf ta lık yayım la nan Tak vîm-i Ve kå yi‘ ya nın da ki tap ve di ğer mat bu atın ba sı mı da ya pıl dı. Takvim hâ ne hem bir mat baa hem de ha ber ve ya zı la rın top lan dı ğı, tas hih ve ter cü me edil di ği, ne ti ce de ga ze te nin ha zır lan dı ğı ya zı iş le ri da ire siy di. Tak vîm-i Ve kå yi‘ in ba sı mı için ye ni bir mat baa ku rul ma sı söz ko nu su olun ca, İs tan bul’da Se ras ker Ka pısı ci va rın da es ki Tab hâ nei Âmi re’nin yanın da ki Ka pı cı ba şı Mûsâ Ağa’ nın ko na ğı sa tın alı na rak Takvimhânei Âmi re adıy la ba sı me vi ha li ne ge ti ril di. Mat baa için gere ken bas kı ma ki ne le ri ve di ğer araç ge reç İz mir’de Co ur ri er de Symrne ga ze te si ni çı ka ran Ale xan dre Blac que’tan sa tın alı nıp Mansûre Ha zi ne si’nin ma lı ola rak Tak vimhâ ne’ye de mir baş kay de dil di.İki kat lı ah şap bir bi na olan Tak vim hâne’ nin üst ka tın da pa di şa ha ay rıl mış büyük bir oda, nâ zır, ter cü man lar ve di ğer me mur la ra ait oda lar, kâtip ve ter tip odasıy la bir ha mam yer al mak ta, alt kat ta Fran sız ca Tak vîm-i Ve kå yi‘ per so ne li ne mah sus oda bu lun mak tay dı. İh ti yaca cevap ve re me yen Tak vim hâ ne bi na sı daha son ra kısmî bir ta mi rat gör düy se de ye terli ol ma dı. Bu nun üze ri ne mat baa, Top ka pı Sa ra yı’nda es ki ma li ye da ire sinin ar ka sında “kavâimi nakdiyye” ba sı mı için ya pı lan, fa kat kavâimi nakdiy ye nin kal dırıl ma sıy la ter ke di len ve tam te şekkül lü bir mat baa ha li ne ge tiri len fab ri ka bi na sı na ta şın dı. İda re si de Ni san 1863’te Maarif Ne zâ reti’ne geç ti. Es ki mat baa bi nası mek tep ola rak kul la nıl mak üze re yi ne Maa rif Nezâ re ti’ne bı ra kıl dı. Tak vim hâ ne te sis edildi ğin de ida re si Tak vîmi Vekåyi‘ hâ nei Âmi re nâ zı rı un va nıy la Mek kei Mü kerre me mâzul le rin den Vak‘anü vis Sa haf lar Şey hizâde Meh med Esad Efendi’ye ve rilmiş ti. Vak‘anü vis lik me mu ri ye ti de ilâve edi len ve di van man sıp la rın dan olan Takvîmi Ve kå yi‘ Ne zâ re ti “rüt bei sâli se” dere ce sin dey di.Tak vim hâ ne Ne zâ re ti tek nik do na nım, per so nel ve bi na ola rak iki ay rı mat baanın ida rî mâna da bir leş me si ni ifa de et mek tey di. Tak vim hâ nei Âmi re nâ zı rı un va nı nı ta şı yan bu iki mat ba anın yö ne


