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Günümüzde tarih alanında yapılmakta olan araştırma eser niteliğindeki çalışmalar, 

ağırlıklı olarak monografi tarzındadırlar. Bununla birlikte son zamanlarda başta tarihi olaylara 

yön vermiş, önemli etkide bulunmuş liderler veya devlet kurucularının da konu edinildiği ciddi 

biyografi çalışmaları tarih araştırmalarında yer tutmaya başlamıştır. Biyografik eserler, 

özellikle, çalışmada konu edinilen kişinin yaşadığı dönemdeki olaylara bakışını yansıtması 

bakımından oldukça önemlidirler. Yalnız özellikle biyografi tarzındaki çalışmalarda yazarın 

oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. Zira genelde bu tarz çalışmalarda yazar, üzerinde 

çalıştığı kişinin ortaya koyduğu bakış açısının giderek fazlaca etkisinde kalma ve olaylara, 

konu edindiği kişinin penceresinden bakmaya başlama gibi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu 

itibarla esasında, biyografi çalışmaları çok daha zor ve dikkat isteyen araştırmalardır 

diyebiliriz. Burada tanıtmaya çalışacağımız “Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa” adıyla Atatürk 

Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış olan eser bir biyografi çalışması niteliğinde olup, 

Yrd. Doç. Dr. Nurten ÇETİN Tarafından kaleme alınmıştır.  

Giriş, dört bölüm ve sonuçtan ibaret olan çalışma toplam 607 sayfadır. Eserin kapak 

sayfasında Ahmet Tevfik Paşa’nın bir portresi yer almaktadır. Eserin konusunu teşkil eden 

Ahmet Tevfik Paşa, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına şahitlik etmekle kalmamış, II. 

Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele gibi Türk siyasal hayatının son derece önemli üç 

döneminde oldukça etkili makamlarda bulunarak tarihi olayların şekillenmesinde katkıda 

bulunmuştur. Saltanat kaldırılırken Sadrazam görevini yürütmekte olan Ahmet Tevfik Paşa’nın 

bir biyografi çalışmasına konu edinilmesi oldukça isabet arz etmekte olup yakın dönem tarih 

çalışmalarına önemli katkı sağladığı ortadadır. Eser, kaynakçasının çeşitliliği bakımından 

dikkat çekmektedir. Başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi bünyesinde yer alan belgeler olmak 

üzere Genel Kurmay ATASE Arşivi belgeleri de büyük bir titizlikle ve yoğunlukla 

kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı arşiv belgelerinin kullanımında konu ile ilgili bütün 

tasniflerin titizlikle tarandığı görülmektedir. Bu iki arşivin dışında Başbakanlık Cumhuriyet 

Arşivi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Türk Tarih Kurumu Arşivi ve Emekli Sandığı 

Arşivi de araştırmacı tarafından ciddiyetle kullanılmıştır. Resmi arşivlerin yanı sıra Güven 

Okday Özel Koleksiyonu gibi bazı özel arşivlerden de istifade edilmesi esere ayrıca bir kıymet 

katmıştır.   

Bunların dışında yabancı arşivlerden Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi'nin de 

kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu yönüyle eser, özellikle ana kaynak kullanımı açısından 

oldukça zengin niteliktedir. Eserin kaynakçasını zenginleştiren bir diğer husus ise dönemin 

önemli ve başta gelen süreli yayınlarının da titizlikle ve yoğunlukla kullanılmış olmasıdır. 

Çalışmada, biyografi eserlerinin vazgeçilmez kaynaklarından olan hatıralara da geniş yer 



 

  

 Nurten Çetin, Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayın., Ankara, 2015 

 
Journal of History Studies 

JHS 

180 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 
 

verilmiştir. Ana kaynakların dışında konu ile ilgili tetkik eserler ve makaleler de ciddiyetle ve 

yeterli düzeyde kullanılmıştır. Bu yönleriyle çalışmanın kaynakçasının oldukça yeterli düzeyde 

olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca kitabın ekler kısmında, eserde kullanılan bazı belge ve 

görsel malzemeye de yer verilmiş olması bir zenginlik katmıştır. Çalışmada yalın ve akıcı bir 

üslup kullanılmıştır.  

Eserin giriş kısmında Ahmet Tevfik Paşa’nın hayatı ve devlet görevleri incelenmiştir. 

Özel hayatı ile ilgili ilginç bilgilerin verildiği bu kısımda özellikle evliliği ile ilgili bilgiler 

dikkat çekmektedir. Ahmet Tevfik Paşa’nın Atina Maslahatgüzarı iken burada tanıştığı 

İsviçreli mürebbiye  Elizabeth ile yapmış olduğu tek evliliğe vurgu yapılan bu kısımda Ahmet 

Tevfik Paşa özelinde Osmanlı’da bir bürokratın yetişmesi, eğitimi ve yükselişi ile ilgili önemli 

bilgilere yer verilmiştir. Eserin I. bölümünde I. ve II. Meşrutiyet yıllarında Ahmet Tevfik Paşa 

ve devlet yönetiminde aldığı görevler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu bölümde II. 

Abdülhamit döneminde sefaret başkatipliği görevinden politika memurluğuna, 

maslahatgüzarlıktan orta elçiliğe ve büyük elçiliğe Osmanlı Hariciye Nezareti bünyesinde nasıl 

yükseldiği ve bu görevlerinde neler yaptığı ortaya konulmuş ve nihayet hariciye nazırı olarak 

atanması ve icraatları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle hariciye nazırı iken çıkan 

1897 Osmanlı Rus Harbi sırasındaki faaliyetleri eserde dikkat çekmektedir. 1909 yılında ilk 

kez sadrazam olarak atanan Ahmet Tevfik Paşa’nın 31 Mart Olayı ve sonrasındaki olaylarda 

ortaya koyduğu tavır çalışmada büyük titizlikle ele alınmıştır.  Ahmet Tevfik Paşa’nın gerek II. 

Meşrutiyetin ilanı gerekse II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi gibi yakın dönemin önemli 

siyasal hadiselerine tanıklık etmesi ve söz konusu hadiselerde göstermiş olduğu tavır ve 

özellikle hadiselerin yaşandığı günlerde nelerin konuşulduğunun akıcı bir üslupla anlatılması 

esere büyük değer katmaktadır.  

Eserin II. bölümünde Ahmet Tevfik Paşa tarafından mütareke döneminde kurulan iki 

hükümete ve icraatlarına geniş yer verilmiştir. İmparatorluktan milli devlete geçişte önemli 

hadiseleri ihtiva eden mütareke dönemi yakın tarihimizin en mühim süreçlerindendir. Zira 

İttihat ve Terakki hükümetlerinin son bulduğu bu dönemde ittihatçı karşıtlığı üzerinde gelişen 

yeni siyasi ortamda ülkenin gerek iç ve gerekse dış sorunlarının İstanbul hükümetleri üzerinde 

yaptığı ciddi baskı Ahmet Tevfik Paşa tarafından kurulan hükümetler bağlamında eserde 

ayrıntılı bir şekilde yer tutmuştur.  Mütarekenin hemen sonrasına rastlayan Ahmet Tevfik 

Paşa’nın I. ve II.  Hükümeti, başta işgaller olmak üzere bazı siyasi çevreler tarafından I. Dünya 

savaşına giriş ve savaş yıllarında uygulanan politikaların sorumlusu olarak gösterilen 

İttihatçıların tasfiyesi gibi son derece sıkıntılı konularda nasıl bir tavır aldığı çalışmada 

ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmuştur. Eserin III. bölümün de ise, Ahmet Tevfik Paşa’nın 

mütareke döneminde yapmış olduğu diğer vazifeler ele alınmıştır. Bu bölümde Ahmet Tevfik 

Paşa’nın Paris Sulh Konferansı Heyeti üyeliği önemli bir yer tutmaktadır. Mütareke 

Türkiyesi’nin en önemli dış politika gündemini teşkil eden Paris Sulh Konferansı sürecinde 

gösterdiği çabalar ve süreçle ilgili düşüncelerine vurgu yapılmıştır.  Eserin IV. bölümünde ise 

Ahmet Tevfik Paşa tarafından mütareke döneminde kurulan son hükümet ve icraatlarına yer 

verilmiştir. Bilindiği üzere bu hükümet aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin son hükümetidir. 

Mili Mücadele’nin Ankara tarafından başarıyla sonuçlandırılmasının özellikle İstanbul 

hükümetinin politikalarına etkisinin de açıkça ortaya konulduğu bu bölümde saltanat 

makamının son günleri Ahmet Tevfik Hükümeti merkezli olarak ayrıntılandırılmıştır.  

Eser, muhteva açısından bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk siyasal hayatının 

oldukça önemli kesitlerinin söz konusu olayların içinde bulunmuş ve önemli etkileri olmuş bir 

kişinin etrafında ana kaynaklar esas alınarak kurgulanmış olması itibariyle tarih çalışmalarına 

katkı sağlamaktadır. Bu itibarla Osmanlı Devleti’nin son döneminde önemli şahsiyetlerden biri 
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olan Ahmet Tevfik Paşa’nın biyografisinin kaleme alındığı bu çalışmadan dolayı eserin yazarı 

Yrd. Doç.Dr. Nurten Çetin’i tebrik ediyorum.  


