DE~ERLI TÜRK rkLIMI VE GÜZEL SANATLAR
USTADI ABDÜLBAKI ARIF EFENDI
Ord. Prof. ~. H. UZUNÇAR~ILI
Onyedinci as~ r ortalariyle onsekizinci asr~n ilk yar~s~ nda ya~am~~~
olan ABDÜLBÂKI AR~F EFEND~~~~~ M. Ve faZ~ITIa fikri ve hukuki eserlirine
ilave olarak güzel sanatlardan, hattatl~ k, musiki~inasl~k ve üç lisanda
~airlik cihetlerinden büyük üstad olarak tan~nm~~, yüksek ahlak ve
tevazuiyle kendisini sevdirmi~~ve sayd~rm~~t~ r. Lehcet il Likat müellifi
~iirde ve musikide üstad olan ~eyhülislâm Ebu ~shak zâde MEHMED
ESAD EFENDI, onyedinci as~rla onsekkizinci as~rda ya~ad~~~~devre
kadar olan musiki~inaslara dair yarzd~~~~ Etrab-ül-dsar adl~~eserinde
AR~ F EFENDrnin de~erini belirtmek için :
if/in~~ ü faz~l ü hattat ü fik~h ü nahvi
Farisidan ü meza:ydy-~~sürtide vâk~f
~ar-i mahir ü mü~~si ü müverrih ydni
Cümleyi beyt-i muamma gibi hdvi
k~tasiyle tavsif etti~i gibi MÜSTAKIM ZÂDE SÜLEYMAN EFEND~~de Yetkiret ül Hattatin'de:
"Melek haslet, faz~1-1 agah, ârif-i billah imaddüddin-i h~tta-i
irfan mir-i liva-i nükte~inasan" olarak sena etmektedir. ABDÜLSÂK~~
AR~F EFEND~~ aslen ~stanbullu olup ~~082 h 1671 de vefat etmi~~olan
Tersane mahzen kâtiplerinden Amcazdde Mehmed Efendi'nin o~ludur 1.
Do~um yeri Kas~mpa~a olup daha sonralar~~ ~stanbul cihetinde Ldleli
Çesmesi taraflar~nda oturmu~tur 2 .
ARIF EFENDrnin do~um tarihi bilinmemekle beraber seksen ya~~n~~
geçkin olarak vefat etti~ine ve 1062 h 1652 m tarihinde Rumeli kazasruc ham Marebinin mukaddimesinde MEHMED EFEND~'ll~n babas~n~n
ad~n~n MUSTAFA oldu~u görülüyor. (At~f Efendi kütüphanesi 2822) orada"sl,l~..~,..c. Jg.:11
Elfakir Abdülbâki bin Mehmed bin Mustafa el meduv
biArif" kayd~~ vard~r.
2 "ismi Abdülbâki mevlidi civar-~~Kostantiniyyet ül mahmiyede Kas~mpa~a
ve mevt~n~~Darüssaltanat üs seniyye'de Liileli Çe~~ne"dir. Elrab ül iisar fi Tezkiret il
uarefaiül edvar; Üniversite Kütüphanesi Türkçe yazn~alarz numara 1739 ve 6205.
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kerli~inden mazul MEMIKZÂDE MUSTAFA EFENDI'derl mülz~ m OldU~Una
na nazaran 3 do~um senesinin ~~o43 h 1633 m olmas~~ihtimal dahilindedir 4.
Müderrislik Hayat~~ :
ABDÜLBÂKI ARIF EFENDI k~smen hususi olarak iyi bir medrese
tahsili görmü~~1062 h 1652 m de mezun ve mülaz~ m olduktan sonra
bir müddet Darüssaade A~alar~~nezaretinde olan Haremeyn Evkaf~~
kâtipli~inde bulunmu~~5 ve sonra s~ras~~gelince 1076 Muharrem 1665
m de Istanbul'da k~rk akça yevmiyeli Defterdar Yahya medresesi müderrisli~ine tayin edilmi~tir.
ARIF EFENDI bu müderrislik hayat~ nda ehliyet ve kabiliyet gösterenleri himaye etme~i umde ittihaz etmi~~olan Veziriâzam KÖPRÜLÜ ZÂDE FAZIL AHMED PA~A'ya intisap etmi~~Ve gösterdi~i kabiliyet
dolay~siyle müderrislik dereceleri süratle yükselmi~~ve hâmisi Vezirâzam FAZIL AHMED PA~A'clall sonra da onun eni~tesi MERZIFONI KARA
MUSTAFA PA~A tarafindan da himaye görmü~tür.
Arif Efendi, k~ rk akçe yevmiyeli müderrislikten mazul bulundu~u
s~ rada ~eyhülislam bulunan M~ NKARI ZÂDE YAHYA EFENDi'den
Kovac~dede imtihan~nda birinci decrecede muvaffak olarak defterlerine
kaydedilmi~~ve az sonra (1079 rebiulevvel ve 1668 A~ustos) ibtida-i
hariç müderrisli~iyle Malül zâde medresesine müderris olmu~tur. Daha
sonra 1083 h 1672 m de derecesi yükselerek iptidai dahil ile Husrev
Kethüda ve bir sene sonra Müs~ala-i Salm müderrisli~i derecesiyle
Sekban Ali ve ~~086 h 1675 m de ayn~~derece ile Be~ikta~'ta Barbaros
3 MEML~K ZADE MUSTAFA EFEN'D~~ - ki pek k~sa müddet ~eyhülislâm da olmu~tur — Rumeli kazaskerli~inden mâzul olup o tarihte kendilerine ikram kasdolunan
kazasker mâzullerinin arpal~klar~~ de~i~tikçe bir, iki te~rif yani bir, iki talebesine
mülâzemet verilmek adet oldu~undan MEM~K zADE'ye Aymtap arpal~~~~verildi~i
s~rada Aanül.s.kx1 ARiF EFENDI de mülâz~m olmak suretiyle müderris namzetleri
aras~na yaz~lm~~t~r. ~akayik zeyline zeyl yazan ~Ey~li, ise AR~F EvEr~nrnin Bosnal~~
}YALI EFEND1'den mülâz~m oldu~unu kaydetmektedir.
4 ~stanbul Üniversitesi kütüphanesinde ~airlerin tercüme -i hallerinin hangi
eserlerde bulundu~una dair tertip edilmi~~olan bir müsveddede ARiF EFENDrnin
do~um tarihi 1052 h 1642 m gösterilmi~~ise de MEM~K zADE'den mülâz~m oldu~una
göre (Salim tezkresi s. 442, 443) on ya~~nda dersten mezun olam~yaca~~~tabiidir.
5 Yümni tezkiresi (üniversite kütüphanesi türkçe yaznzalar~~numara 3948).
Ilmiye mesle~inde mâzul tabiri, herhangi bir suçundan dolay~~vazifesine son
verildi~i mânas~nda olmay~p bulundu~u hizmette =ay-yen müddetini doldurmak
demektir.
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Hayrettin Pa~a müderrisliklerine tâyin olunarak yine o sene içinde hat-~~
hümayunla Sahn-~~Seman medreselerinden birisine terfi etmi~ tir.
Abdülbaki Arif Efendi ~~087 h 1676 m de buradan da terfi etmek
suretiyle ibtida-i Altm~~l~~ derecesiyle Kuyucu Murad Pa~a ve ~~089 h
1678 m de bir derece yukar~~ Hareket-i Altm~~l~~ ve bir sene sonra da
Mus~la-i Süleymaniye payesiyle Üsküdar'da Atik Valde Sultan medresesi
müderrisliklerinde bulunmas~n~~müteakib 1091 h 168o m de fiilen
Süleymaniye medreselerinden birisine tayin olunmak suretiyle müderrislik derecelerini tamamlam~~t~ r.
K ad~l~k ( Mollal~k) Hayat~~ :
Müderrislik derecelerini tamamlayan müderrisler bundan sonra Mevali ismiyle me~ihat taraf~ ndan tertip edilmi~~olan defter s~rasiyle
mühim sancak ve vilâyetlerde kad~ l~ k ederlerdi. ABDÜLBAK~~AR~F
EFENDI de fiilen Sahn-~~Süleymaniye müderrisli~ini yapt~kltan sonra
1092 Receb ve 1681 Temmuzda mahrec mevleviyetlerinden olan
Seldnik kad~l~~~ na tayin olundu; burada bulundu~u s~rada zevk-u
safaya dü~kün oldu~undan bahis ile yap~lan ~ikayet üzerine IN". MEHmED'in iradesiyle kendisine kad~l~ k verilmemek üzere ismi mevali
defterinden ç~kar~lm~~~yâni meslekten tard olunduktan ba~ka sürgün
de edilmi~ tir ( og4 Rebiulevvel ibtidas~~ve 28 ~ubat 1683) 7 .
Arif Efendi bu suretle dört sene kadar aç~ kta kalm~~, tâlik yaz~da üstad oldu~undan o sayede hattatl~ kla geçinmi~, sonra afvolunarak tekrar mevali defterine kaydedilip 1098 Rebiulah~r ve 1687 ~ubatta Bursa mevleviyetine tayin olunmu~tur 8 . Burada muayyen bir
sene müddeti tamamlad~ktan sonra mazul olarak mai~ eti için Biga
kazas~n~n has~lat-~~ ~er'iyesi arpal~k olarak verilmi~tir.
7 Arif Efendi'nin azliyle meslekten ihrac~n~n sebebinin ne oldu~u bildirilmiyor.
Kendisinin talebelerinden olan Vakanüvis RA~~D (C. 4 s o) da "Selanik mans~biyle
begam ve azlinde muktezayat-~~vakt-i ~ebabtan baz~~mertebe meyl-i hava isnadiyle
tarikine gadr edildi~ini" beyan ediyor. ~EYH~~ de SeM~zik'ten ayr~ld~ktan sonra aleyhinde Padi~aha arize takdim edilmesi üzerine "MM bâd mans~b verilmiye" diye hatt-~~
hümâyunla isminin defterden ç~ kar~ld~~~n~~yaz~yor.
8 Bursa kad~l~~ ma tâyini üzerine ~air Talib'in bir tarih ~nanzumesinin son beyti:

Taliba Bursa ~ erildikte dedim tarihin
Ald~~ bir /~ri» alliime yine Bursay~~

04
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Abdülbâki Arif Efendi 1103 ~evval ve 1692 Temmuzda Haremeyn pâyesiyle M~s~r kad~s~~olmu~~9 buradaki müddetini bitirdikten
sonra Aksaray ve sonra Zile kazalar~~arpal~ k verilmi~~ ~~~ o8 h 1697 m
de Istanbul kad~l~~~~pâyesini al~p ~~~~o9 ~aban ve 1698 ~ubatta fiilen
Istanbul kad~s~~olmu~ tur. Kendisi çok sevilen ve hürmet edilen k~ymetli ~ ahsiyetlerden oldu~u için Istanbul kad~s~~olmas~~dolay~siyle
baz~~manzum tarihler kaleme al~nm~~t~r ".
Arif Efendi 1112 Rebiulevvel 1700 A~ustosda Anadolu Kazaskerli~i pâyesini alm~~~ve 11'3 ~aban 1702 Ocakta fiilen Anadolu
kazaskerli~inde bulundu~u s~rada kendisini seven KÖPRÜLÜ ailesine
mensup Vezir-iâzam AMCAZADE HÜSEY~N PA~A taraf~ ndan bin alt~n
ve bir samur kürk ile taltif edilmi~tir n.
ARIF EFENDI 22 Rebiulâh~ r i 118 1706 A~ustos 12 ve ~~Muharrem
~~122 ve 2 Mart 1710 da fiilen iki defa Rumeli kazas~ kerli~ine getirildi
ve bu ikinci kazaskerli~i müddetini bitirip '123 Rebiulevvel ve 171 ~~
Nisanda ayr~ lmas~ ndan yedi ay sonra Vakanüvis Ra~id'in sebep zikretmiyerek "iktizay-~~kaza" tâbiriyle 1123 ~evval ve 1711 Kas~m'da
Bursa'da ikamete memur edilmi~ tir 13. Arif Efendi burada bir sene bir
ay kald~ ktan sonra afvolunarak Istanbul'a dönmü~~ise de sekiz ay sonra
yani '125 Receb ve 1713 temmuzda hastalanarak iki buçuk ay sonra
9 Atayi zeyli ~eyhi'de ~~lo4 safer 1692 Ekimde Mekke payesiyle M~s~r kad~s~~
oldu~u beyan ediliyor. ~u halde kaide üzere tâyini daha evvel olup selefinin müddeti
tamamlan~ nca fiilen vazifeye ba~lamas~~daha sonra oluyor.
I° Bunlardan birisi muderris ~air NAZ~M MEHMED EFENDI (vefat~~1704.) olup
son m~sra~~ ~öyledir:

Cenab-~~.4rtf Istanbula
Ra~id

C2

agâh

s 381.

sadr-~~rumden müddetini tekmil etmekle
mah-~~mezburun (~~~~ 8 reb~ulâh~ r) yirmi ikinci günü mâzul ve yerine sadr-~~Anadolu'dan münfas~ l bahr-i zahhar-~~maarif ABDCBAKI ARIF EFEIDI mevsul oldu" Ra~id c
3 s 205. Nusretnâme de 22 Cemaziyelevvel gösteriliyor (Topkap~~saray~~nüshast s
12

"EBEZÂDE ABDULLAH EFENDI

218 B).

13 ABDÜLBÂK~~--kRIF EFENDrnin Bursa'ya gönderilmesinin sebebi Ruslarla galibane muahede imzalayan Vezir-i-âzam BALTAC~~MEHMED PA~A'y~, sadaretten att~rmak için K~zlar a~as~~ve Silâhdar AL~~PA~A (~ehid) ve ~eykhülislâm PA~MAKC~ZADE
ALI EFENornin tertip etmi~~olduklar~~harekete aleyhdar bulundu~undan ileri geldi~i
istidlâi olunuyor. Baltaci'mn azliyle beraber ABDÜLBAKI ARIF EFENDI de Bursa'ya
gönderil mi~t ir.

TÜRK AL~ M~~ABDCLBAK~~EFEND~~

105

8 ~aban 1125 ve 1713 Ekim cuma gecesi sû-i k~nyeden 14 müteessiren
seksen ya~~n~~geçkin oldu~u halde vefat etmi~ tir. ARiF EFEND~N~N vefat~~samimi bir teeesur uyand~ rm~~, bir çok ~airler vefat~ na tarih ve mersiyeler söylemi~lerdir 15 bu tarihlerin en me~ hur~~talebelerinden me~hur SEYY~D VERI:41'11in olup kabir ta~~ na hâkkedilmi~tir. Kabri, Eyyüb
türbesinden Bostan iskelesine ç~k~l~nca kap~n~n sol taraf~ nda kendisinin
vakf~~olup zevcesi BEH~RE HANIM taraf~ndan yapt~ r~lm~~~olan s~ ra
musluklar~n arka taraf~ndad~ r. Güzel talik yaz~~ile hakkedilen Kabir
ta~~~kitâbesi ayencn ~öyledir :
Cenâb-~~ A-rif-i billah Abdülbâki-i fdz~l
Ki olmu~t~~müsellem fazl~~gibi hüsn-i ahlâk~~
~ki gez olmu~~idi zdt~~sadr-~~ r~îma piraye
Bur etmi~ti debir-i çarlz vasfiyle meh evrak~~
Olup vareste-i kayd-~~ands~r gitti zgma~a
Hümdy ruhz k~ld~~ a~iydne evc-~~ ~tldk~~
Dedim giryan gilyan mevtinin tarihini Vehbi
Gidi» Arif Efendi kald~~ismi dehrde Bdki
1125
~air S~dd~ k Yahya Efendi de :
billah Abdülbâki-i adn â~iyan
m~sras~m tarih dü~ürmü~tür.
Arif Efendi'nin vefat~~dolay~siyle kendisini pek ziyade takdir
edip hürmet gösteren ~uera tezkiresi sahibi M~RZA ZADE SALim EFEND~ :
"Sadhezar mersiye ve tevarihle ~uerây-~~kiram, esnây--~ intikallerinde mâtem-i suzi~lerin izhar etmi~ lerdi. 01 faz11-1 cihan ve allame-i
devrana nice erbab-~~irfan matemke~~olmasunlar ki zat~~blhemtây-1
bedr-i münir-i sipihr-i kemal ve vücud-~~âlisi mihr-i tâ bende-i burc-i
fazl-u efdal oldu~undan gayri meclis-i ~erifleri ile müte~erref olup
hezar mü~ kilin hal eyleyip meclisinden öyle k~yam ve dahil -i meclis-i
âlisi olan tireldilleri ~eref-i sohbetleri ile tahsil-i tesliyetül hat~r eyledü~i
Su-i k:niye, bünyenin su-ihali ve emraz~~müzminede görülen hezal ve zaaf
ve hastay~~eritici ve takatsiz b~rak~c~~ishal ve sair emraz ile muttas~f halât maraiye
(L ugat-i Remzi).
15 Salim tezkiresi s 444.
14

lo6
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mala kelâm idi. Vücud~~nâyâb-~~ dev ran bir zat-~~mecmuat ül irfan
idi; elsine-i selâsede ilây-~~fesahat ve aksây-~~belagat üzere tekellüm
senc olurlar idi, ~iir-i ~erifi ab-~~ hayat ve in~ây-~~latifi sohbeti gibi
nümune-i kand-i nebat idi" diyerek kudret ve ilmi faziletiyle güzel
ahlak~n~~ve sohbepleriyle ~iir'den ba~ka nesirdeki kudret-i kalemiyesini tasvir ederek vefat~ n~ n büyük bir bo~luk b~rakt~~~n~~söylemektedir."
Seyhülislam EsAD EFENDI, Etrab-iil-dsar'da makalenin ba~~ndaki
k~tasiyle ABDÜLB:AK~~ARiF EFENn~'nin ilim ve fazl~~ile yaz~, musiki ve
~iir ile f~k~ h ve nahivdeki kudretini kaydettikten ve meclis ve musahabelerindeki kudret ve meziyetlerini beyan ettikten sonra her vâdide
ferid ve vahid oldu~unu zikrediyor 7 . Yine ESAT EFENDI, AR~F
EFENDfnin cüz'i, külli bütün ilimlerde "Rürtbe-i fazl ve kemalleri
müsta'~ni-i tavsif ve takrir ve rakam-~~hatt-~~tâlik olduklar~~muhtac-~~
tabir ve tahir olmay~ p beynelenam mecma-~~maarif idiler' diye senas~nda bulunmu~tur.
ABDÜLBÂK~~ARIF EFENni'nin Istanbul'da Lâleli semtinde kona~~~
ve yaz mevsiminde oturmak için Eyüp'te bahçe ve kö~kü oldu~undan
k~~lar~~kona~~nda ve yazlar~~da bahçesinde otururdu. Kendisi âlim
ve güzel sanatlarda üstad oldu~undan talebeleri ve bu sanatlara müntesib olanlar ziyaretine gelerek müsahabe ve mütalealar~ndan istifade
ederlerdi; kendisinin bo~~zamanlar~~tetebbuat ile geçerdi. Kabrinin
önündeki musluklar -ki bugün harap bir haldedir- vasiyyeti üzere
vefat~ndan sonra zevcesi BEHIRE HANIM taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r.
Son zamanlar~nda sülüs mal~n~~hay~rl~~i~lere sarf olunmak üzere vas~yyet etmi~~ve vefat~ndan sonra damad~~ve talebesi olan ABDÜRRAH~M
FA~Z EFENDI taraf~ndan Eyüp hamam~n~ n külhan~~ kar~~s~nda bir
medrese yapt~r~lm~~t~r".

Salim tezkiresi (matbu nüsha) s. 444, 445.
17 Efrab-ül-euar fi tezkiret-i urefa-ül edvar (Üniversite kütüphanesi türkçe yaz~nalar~)
1739, 6205.
18 ARIF EFEiNnrnin damad~~ ABbURRAH~M FAIZ EFENDI Bursa kad~s~~Esatzâde
SEYYtD MEHMED EBUSSIXD EFENDi'nin o~lu ve "Allame-i cihan, faz~1-1 devran be~er
t~ynet melek haslet, hakikat agâh
biemrillah ebül avarif ümm ül maarif imadüddin-i h~tta-i irfan mirliva-i nükte ~inasan kuzât-~~asakirin bülendi merhum ve
rna~fur Abdülbâki Arif Efendi'nin damad~"d~ r (Salim tezkiresi S. soo). Kay~n pederinden ders görmü~~ve talik yaz~y~~da kendisinden yazm~~t~r. Müderrislik ve kad~l~k
16
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Abdülbdki .4rif Efendinin mizac ve me~rebi :
Arif Efendi tab'an rind me~reb, zarif, ho~~sohbet, nüktedan ve
nükte~inas, güler yüzlü, ehl-i keyif idi. Musahabelerinde aç~k sözlü
ve do~ruyu söylemekte pervas~z idi; Seldnik mevleviyetinden azli
belki bu rind me~rebli~i ve keyif ehli olmas~ndan ve ikinci defa Rumeli
kazaskerli~ini müteakip Bursa'da ikamete memur edilmesi de Veziri-âzam BALTACI MEHMED PA~A aleyhdarlar~n~~mûaheze etmi~~olmas~ndan ileri gelmi~~olacakt~r.
ABDÜLBAK~~AR~F EFEND~'IliI1 ~iirlerinde â~ikane Ve rindâne gazelleri görülüyor. ~stanbul ulema ve ~üeras~ na ilim ve ~iir vâdilerindeki
kudretini tasdik ettirmi~~sohbetlerindeki vakar ve ciddiyeti ve güzel
ahlakiyle her s~n~f~~kendisinden ho~nut b~rakm~~t~r. Bundan dolay~~
vefat~~ciddi ve samimi elem uyand~rm~~t~r. Kendisinden bahseden
bütün kaynaklar yüksek kemalini ve güzel ahlak~n~~kalem kudretini
övmekte müttefikltirler.
,irif Efendi'nin ilmi hayat~~ :
ABDÜLBAK~~ARIF EFENDI kuvvetli zekas~~ Ve tahsil hayat~ndaki
ciddi mesaisi ile az zamanda kendisini göstermi~~ve müderrislik ve
kad~l~k zamanlar~nda da tetebbuatla i~tigal etmek suretiyle bilgisini
artt~rm~~~meclisine devam etti~i FAZIL AHMED, MERZ~FON~~KARA
MUSTAFA, MUSAH~B MUSTAFA Ve AMCA ZÂDE HÜSEY~N PA~A'larlD

takdir ve sevgilerini kazanm~~t~ r. Bu hususta Vakanüvis RA~~D a~a~~daki mütalea ile ARIF EFENDrnin kemalini ve tetebbuatla i~tigalini
göstermektedir19.
"Sây-i kalil ile kemalat-~~mevfüre tahsil edip mahlas-~~ arif ve
zat~~mevcmua-i maarif olmu~tu. Mevlanay-~~mezbur her ilimde benam
ve her fende üstad-~~enam olup malik-i
einne-i ulum-~~arabiyye ve melaib-i esinine-i fünun-~~edebiyye oldu~undan maada elsine-i
selasede e~'ar-~~belagat ~iar~~ve maarif-i cüz'iye ve külliyyede kuvvet
gerdân- ~~bülend i i~tihar~~vard~r ve her fende kütüb-i ulemâ-i alama
edip en son M~s~r mollas~~olarak 1138 h 1726 ocakta vefat etmi~tir. Faiz Efendi'nin
kalemi kuvvetli olup divan sahibi ~airdir. Bir gazelinin iki beyti:
Fe~yâdzmtz ol _ya're de a~yare de kalmaz
dil-i bülbül güle de hiire de kalmaz
Elbette gelür yoluna ettikleri Fâiz
Hun-: dilimiz gamze-i hunhare de kalmaz.
19

Ra~id tarihi c s to,
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talikat~~ve her ilrne makbul-i fuhul olur keilmât-~~ pür letaif ve nikât~~
vard~r."
Yine, RA~iD, AR~ F EFENDrnin gerek ~stabtd daki kona~~ nda ve gerek
Eyüp'teki bahçesinde meclisine devam edenlerin mü~killerini hal
etti~ini yazmakta ve yukar~da kaydetti~imiz gibi Salim Efendi de
tezkiresinde ayn-~~mütaleay~~beyan etmektedir. Atayi'ye zeyl yazan
SEY111 de ARIF EFENanin tetebbüatla i~ tigalini ve okudu~u eserlere
dair mütalealar yazd~~~n~~ ve bu hususta pek çok talikat ve mütaleat ~~
Oldu~unu beyan etmektedir 20.
Arif Efendi'nin Hattatll~~~:
ABDüLBAK~~AR~F EFEND~~ talik yaz~da zaman~n~ n ba~ta gelen
üstadlar~ndand~ ; kendisi bu yaz~y~~TEBRiz~.1 MEHMED ÇELEBrden yazm~~~ve zaman~ nda kendisinden pek çok hevesliler istifade ederek bunlardan bir k~sm~~ sonralar~~me~ hur talik yaz~~üstad~~ olmu~lard~ r. AR~F
EFENDi'den yaz~~me~k edenler aras~ nda NEVI ZÂDE MEHMED SAL~H
EFEND~~(Vefat]. 1745) sonradan kazasker olan me~hur KÂTIB ZÂDE
REF~~EFENDI (Vefat]. 1769) MEHMED EFLATUN (Vefat]. 1754) Vakanüvis MEHMED RA~ID EFENDI (Vefat~~1735) ~air SEYY~D HÜSEY~N VEHB~~
EFENDI (Vefat' 1736) ~eyhülislâm ~SHAK EFEND~~(Vefat]. 1733) ~eyhülislâm ~smA~~, Asim EFEND~~(Vefat]. 1758) FINDIK ZÂDE ~BRAH~M
EFENDI (Vefat~~1752) ve kendisinin damad ~~olan SEYY~D ABDÜRRAHIM
FAIZ EFEND~~ (Vefat~~1725) ve Torunu SEYY~ D YAHYA EFENDI (1736)
ve kazasker olan UBEYDULLAH HAMID EFEND~~(Vefat~~1738) ve kendisinin kölesi Rumdan dönme ALi Rumi (Vefat~~1724) 21 ve sair bir
çok hattatlar görülüyor 22 . ARIF EFENDI kendi kalemiyle pek nefis
mukattaat ve mürekkaat yazm~~t~ r 23.

Arif Efendi'nin Musiki~inasl~~~~ :
ABDÜLBÂK~~ARIF EFENDVIlitl ilmi, edebi ve hattatl~k ~öhretlerinden ba~ka ilm-i edvar denilen musikide de üstad idi. Musikiyi kimlerden
me~k etti~ini ~ imdilik bilmiyoruz. ESAT EFEND~, Etrab-ül-dsar'da:

20 Eserlerinden ba~ ka "Resail ve talikat~~ ve havarni~-i kütübde tahrirat~~ bi
hisapt~r" Atayizeyli ~eyhi.
21 ALi Ruml yazd~~~~bir kaç k~ tas~n~~ Pâdi~ah eçü~:ct~~ MEHMED'e
takdim etti~inden pek makbul olup bu köle Arif Efendi'den sat~n al~narak azad edilmi~~ve
saraya me~k hocas~~olmu~tur.
22 Tuhfet ül Hattatin ( Müstakimzâde Sadeddin) matbû nüsha talik yazan hattatlar
k~sm~.
23

Tuhfet ül Hattatin s 670.

TÜRK AL~ M~~ABDÜLBAK~~EFEND~~

log

"Ilm-i edvar-~~ ~âdi ~iar~n dahi evail-i hallerinde mevcud olan
esatiz-~~teraneâmizden amelisini tahsil ve tctebbu ve kütüb-i fenn-i
merkum ile ala veçhilkemal ilmini dahi zabt ve tekmil edip ol vadi-i
~âdi küsterde dahi üstad-~~dekayiperver ve kâmil-i hakayik âver olmu~lard~r" diyerek ARIF EFENDrnin musikinin ilmi ve ameli k~s~mlar~nda da üstad oldu~unu beyan etmektedir 24. Yine ayn~~eser ARiF
EFENDfnin sesinin güzel ve hazin oldu~unu kaydediyor. Kendisi
sonralar~~kazaskerli~e kadar yükselmesi sebebiyle muhitinin taassubundan çekindi~i için bestelemi~~oldu~u eserlerini saklama~a mecbur olmu~~ve bundan dolay~~besteleri taammüm edememi~ tir. Bestelerinden
bir tanesi makam-~~ruy-~~ ~ rakta ve çenber usulünde olarak musiki~inaslar aras~nda me~hur olmu~tur:
Kü~ad olur gül-i baht~m tebessüm ettikçe
Aç~ld~~gonca-i tab~m terennüm ettikçe
bestesi bunlardan biridir. Bundan ba~ka besteledi~i di~er eserleri de
musiki üstadlar~~ aras~nda takdirle kar~~lanm~~t~r. Etrab-ül-dsd'dan
ba~ ka kendisinden bahseden eserler musiki~inasl~~~n~~yazmam~~lard~r. ESAT EFENDI bahsetmemi~~olsa bu cihetten haberimiz olm~yacakt~.
Abdülbdki Arif Efendi'nin eserleri :
~~ —

Miracnâme 25.

ARIF EFENDI bir Miracnâme kaleme alm~~t~ r. Bu Miracnâme

manzum olup baz~~yerlerinde mirac hakk~ ndaki muhtelif rivayetler
nesir olarak k~saca beyan edilmi~~ve bu rivayetlerden en ziyade mâruf
olan~n~~ald~~~n~~kayd eylemi~ tir. "ARIF EFENDrnin Miracnâmesi Ikinci
Mustafa ve Üçüncü Ahmed devirleri musiki üstadlar~ndan Sultan
naathân-~~ YUSUF EFENDI taraf~ndan bir k~sm~~
Selim Camii
bestelenmi~tir28. Arif Efendi, Miracnâmesinin bestelenmi~~olan k~s~mlar~ = her mirac kandili gecesi Eyüb türbesinde okunmas~m ve
davet edilen ~eyhler, ulema ve mahalli e~ raf ve halka ~eker, serbet,
öd ve anberle ikram edilmesi için vak~f yapm~~t~r.
24 Etrab ül âsar fi tezkiret il urefa il edvar (Esat Efendi).
" Miracul~ne'nin birer nüshas~~Üniversite kütüphanesi türkçe yaz~nalan aran~zda 2009
ve 2480 ve Menâhic ili usul isimli eseriyle ada obir arlarak da Hamidiye kütüphanesinde
779 numaralarda bulunmaktad~r:
28 Etrab-ül-âsar'da YUSUF ÇELEarnin tercümeihal k~sm~ nda.
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Miracnâmenin matla~ ndan :
Sad hamd o kadim kdr sdze
Sad ~ükr ü sitayi~~ol hudaye
itti yed-i sun-~~ sdzkdri
Insan~~bizi> melekten ekrem
Old~~keremiyle nev'i insan
Ol hdtem-i risalinin hususa
Ol server-i hayl-z enbiyay~~
Hem e~ref-i mübdiat k~ld~~

Ol sdni-i dsman tirdze
Kim A-demi k~ld~~ar~~pdye
Berpa bu revâk-z zernigâri
Alescid-i meldik old~~ Adem
Mergub terin-i cins-i hayvan
Alenzilgehin etti ar~-1 dia
Ol ~nefl~ar-~~cemii asafiyay~~
Hem ekrem-i kdinat k~ld~~

Hur~it-i cihan für~zz-~~sermed
Ser defter-i enbiya muhammed
ABDÜLBÂ.K.1 ARiF
Miraciyesinin sonunda, baz~~ beyitlerini a~a~~ya naldetti~im münacât~~ne kadar samimdir :
1'd ildhi biresul is sakaleyn
Nur-~~Peygamber-i zi~dn~n içün
Hürrneti hakk~~ cemi-i rüsülün
Beni sermest-i mey-i tahkik et
Hürmetine o ~eh-i muhteremin
Hatem-i cemi rüsül hürmetine
Nunn~n hürmetine ol ~dl~~n
Mahfel-i vuslata rehyab e9,le
Ey kerem pi~e cemil-i settar
Afvedip cürmünü ma~fur eyle
Ne kadar yo~~ise istihkak~~

Mi hr-i tdbende-i burc-~~ hare~neyn
Ol resdnende-i fermdn~ n içün
Dahi ol rdhniimdy-~~sübülün
Salik-i rdhrev-i s~dd~k et
Beni k~l la:y~k-~~lutf-u keremin
Bdis-i hilkat-i gül hürmetine
Yüzü suydna o vâldccih~n
Peyrev-i meslek-i eshab eyle
Ne kadar mücrim ise Anf-i zar
~ki alemde de rnesrur eyle
Mazhar-z lutf ola Abdülbdki

2—
JI ~j.J.t.11 4).0'511
usul üd diniyye ilâ Mivak~f il makas~ d il yakiniyye:
•

Minahic-

ABDüLBAK~~ARIF EFEND~ 'Mri ilm-i kelâma dair olan bu eseri türkçedir; eserin ad~~ kendi el yaz~siyle oldu~u söylenen müsveddesinde
zikredilmemi~ tir. Kütüphanelerimizdeki fihristlerde 27 eserin ad~~
Kitap ül Menahic, 801-31
5'1~31
Nur ül Ldmi
Burhan-el-sdli

Li (.1).1

, Hakayik ül meram

27 Üniversite kütüphanesi türkie yazmalan numara 474, 1.
448, 1658, 3400, 3569, 6672,
Nuri-Osmaniye kütüphanesi~~de 2217 iki 2222 olarak ak~~nüsha Hamidiye kitaplar~~ aras~nda
~ e A-~ir Efendi kitaptan aras~ nda 560 numaral~~nüshalar.
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fi Tahkik Dekayik-i ilm-el-keldm, ve Mesail-i Keldma dair adlariyle
kaydolunmakta fakat sonradan beyaza çekilen nüshalarda ba~l~~a
koydu~umuz isimle zikredilmektedir.
Müellif mukaddimede ~er'i ilimlerin esas~~olan ilm-i kelâm~n
herkesce bilinmesi icap edip ~imdiye kadar bu yolda türkçe bir eser
vücuda gelmedi~inden bahis eyledikten sonra:
"Bu fakir-i kalil ül bidaa Abdülbdki bin Mehmed el meduv biârif
gençli~inden beri üstad alimlerin derslerine devamla bu hususta
türkçe bir risale kaleme alma~a ba~lam~~~ve parça parça kelâma âid
meseleleri toplam~~~ise de" sonradan bir araya getirmekten vaz geçti~ini'
beyan eylemi~, fakat himayesini görmü~~oldu~u Vezir-i-âzam MERZ~FON1 KARA MUSTAFA PA~A bu müsveddelerin birle~tirilerek bir eser
haline getirilmesini emretmesi üzerine Minahic-el-usul üd diniye .
adiyle bu eseri vücuda gelmi~tir. A.RiF EFEND~~bu tarihte Süleymaniye
medreselerinden birinde müderris bulunmakta idi.
Bu eser ilm-i kelâm~ n tarifi, mevzu~, faidesi, derece ve gayesi,
mebde ve maad, Matüridiyye ve E~ariyye mezhepleri aras~ndaki
ihtilaf, S~fat-~~Sübutiye ve S~fat-~~ Zatiye, S~fâtullah, ilm-i Gayb,
Nücum, Kahinler, Kudretullah ve Kudretullah hakk~ nda muhtelif
mezhepler, semi ve basr s~fatlar~ , Nebi ve Resul bahisleri, Mirac,
Melike, Cin ve ~eytan, Hakikat-i Ruh, K~yamet, ha~r, ne~r, maad,
Hakikat-i S~rat, Cennet, Chehennem, Cenab-~~Hakk~~Rüyet, imamet
ve Hilafet k~s~mlar~na ayr~lm~~t~r.
AR~F EFEND~~ eserini Menhiç (aç~k, geni~~yol) ismiyle taksim etti~inden bütün esere menhiç'in cemi olan Menahic ad~n~~vermi~tir.
Kendi el yaz~ siyle olan müsveddede ise her bahsi Matlab diye göstermi~tir. Üniversite kütüphanesinde 2155 numarada bulunan nüsha
:ARIF EFEND~'llill torunu MEHMED E~REF EFEND~~ taraf~ndan 1135 h
1722 m. senesinde güzel bir talik yaz~siyle kaleme al~ nm~~t~r.
3—

Siyer-i Nebevi 28.

Hazreti Peygamberin evsaf~n~ , nübüvvet ve risaletlerini ve bu
s~rada maddi ve manevi olaylar~~bildiren bu eserin mukaddimesinde
manzum olarak ~u beyitler vard~r :
28 Siyer-i Nebevrnin güzel talik hatla yaz~lm~~~iki nüshas~~ Üniversite kütüphanesi
~iirkg yazmalarz aras~nda 1472 ve 1673 numaralar~~ ve Topkap~~ saray~~ Revan kö~kü kitaplar:
aras~nda 1351 numarada bulunmaktad~r.
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Aragtil~~oldu bu dem-i feyz itti safta
Peyveste gü~-i hat~ra bu dilni~in sada
Hallak-~~kdinat ki halk etti âlemi
icâd-~~nur-~~ Ahmed ile k~ld~~ibtida
Ketm-i ademden old~~onur ile kdinat
Sahn-~~basit-i âleme rahyab-~~ihtida
Ey hutbel~dn-~~ makfel-i naat-~~Muham- Ol sünnet-i seniyyeye k~ l sen de ikmedi
t ida
fakiri gark-z yem-i mâszyet koma Ey bahr-i cud-z refeti zahhar olan
Huda
Siyer-i Nebevrnin mündericat~~k~s~m k~s~m olup ecdad-~~ peygamberi (Adnan'dan itibaren) Fil vakas~ , Abdülmuttalib ve evlâdlar~,
mevlid-i nebevinin yeri, Hazreti Peygamberin do~umunun tayini,
sütanaya verilmesi, ~akk-~~sadr hâdisesi, Hazreti Peygamberin valdelerinin vefatlar~ , Seyf bin Zilyezen'nin biset-i resuli teb~iri, ~am seferi,
Feccar muharebesi, ~ kinci ~am seferi, Beyt-i ~erifin binas~, tâyin-i biset-i nebevi, vahi, Varaka'n~ n haberi, ilk iman eden eshab, biset-i
nebevinin dördüncü senesi.
ABDÜLBAKi :ARIF EFENDI siyerini tamamlamadan vef-it etmi~~ve
bu eser parça parça yaz~lm~~~oldu~undan sonradan Vezir-i .zam NEV~EHIRLI DAMAD ~ BRAHIM PA~A'n~ n emriyle ARIF EFEND~'Ilin &Inad].
FAIZ EFENDI taraf~ndan 1131 Receb 1719 May~ sta tamamlanm~~t~r.
Vakanüvis Ra~id Siyer-i Nebevisinden takdirle bahsetmektedir 29.
Bunlardan ba~ ka Arif Efendi'nin Köprülü zâde FAZIL AHMED
PA~A'n~n Ilyvar muzafferiyetine ve Kandiye'rfin zabt~na dair manzumeleri ve KÖPRÜLÜZADE ABDULLAH PA~A'n~n

zu,ii
p.5U1
J.:1J1j
+
beytiyle ba~layan 291) arapça bir kasidesinin ~erhi ve Makame ve
kavaide dair ~si..‹;
Marife ve nekre ve bunlardan ba~ka
arabca baz~~ eserleri de vard~ r 3°.
39 "Siyer-i Nebevi'de VErsi-i nüktedan gibi bir mukabele-i bedias~~ vard~r ki
onun kuma~-~~ibarat~~harirden rengin ve bunun abir-i tâbirat~~Tayyibrden mü~kindir.
"Ra~id C. 4. S. 11.
39 B Manas~ : gicenin müterakim kesif zulmetleri ve zifiri karanl~ klar~~ içinde
gamlar kederler uykuya mani old~.
3° Osmanl~~ müelliflerinde (s. ~ . s. 362) mukaddime-i Ahlak Nas~r-~~ mûrebi,
Makale-i Kandiye' Risale-i lam ve nahivden
c
e,,C3~~
1„.-~~ adlar~nda arabca di~er eserlerinden de bahsedilmektedir. At ~f Efendi kütüphanesinde 2822 numaral~~ mecmua Abdülbaki Arif Efendi'nin be~~risalesi görülüyor.
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4 — Abdülbaki Arif Efendi'n'n Türkçe Divan~ :
Arif Efendi üç lisanda da (türkçe, arapça, farsça) ~airdi. Türkçe
divan~~Üniversite Kütüphanesinin Türkçe yazmalar~~ aras~nda 710,
2796, 5568 numaralarda bulunmaktad~r. ~iirlerinden baz~~nümuneler de tercümei halini yazan SALIM, SAFAi ve RAMIZ tezkirelerinde
görülür. Kaside ve gazelleri aras~nda pek parlak parçalar vard~r.
~iirleri rindane ve a~ikânedir. 2796 numaradaki divan~~SULTAN
IKINCI MusTAFA'ya takdim etmi~~oldu~u :
Yine bir ne~ve-i ~âdi cihâna ~evk bah~âcl~r
Ki feyz-i mevsim-i .Nevruz, i_yde g~ bta fennad~r
Bisat-~~ay~-i küsterde somât-~~ i~ret âmade
Gönüller bi keder esbâb-~~cemiyyet müheyyad~r
Beyitli uzun bir kasidesiyle ba~ lamaktad~ r. KÖPRÜLÜ ZADE FAZIL
AHMED PA~A'IIIII Uyvar seferinden avdetinde takdim etmi~~oldu~u
kasidesi de pek parlakt~r31, altm~~~alt~~beyitli olan bu kasideden baz~~
beyitler :
Yine vakt-i teb â~ir-i st~tûh-~~mihr-i ~evkettir
ter mecuk-~~devlet neyyir-i subh-i saadettir
Nümayan oldu saf saf asker-i nusret eser ~imdi
Güriih-~~cey~-i endûh-~~gama vakt-i hezimettir
cey~in pi~va:y-~~nafiz ül hükm-i adu giri
Vezir-i haydariyyül hamle-i bezmi-i salabettir
Mükerrem gevher-i pâkize t~ynet sadr-~âzam kim
Gubâr-~~makdemi iksir-i ~ad~~ü meserrettir
Sümeyye Ahmed-i mürsel cenâb-~~ hazret-i pd~ci
Ki dâim mesleki vadi-i ~ehr-i ~eriattir
Ne var manzun~ n olsa Arif-i bikes ki fikümle
Maarif â~inad~r hissedar-~~ kabiliyettir
Faz~l Ahmed Pa~a'dan ba~ka himayesini gördü~ü Merzifoni Kara
Mustafa Pa~a ve Amcazâde Hüseyin Pa~a'ya ve Dördüncü Mehmed'in
damad~~musahib Mustafa Pa~ a'ya da güzel kasideleri vard~r. Merzifoni Kara Mustafa Pa~ a'ya dört kaside kaleme alm~~~olup bunlardan
baz~~beyitler a~a~~da gösterilmi~tir :
31 Osmanl~~ müelliflerinde c. ~ , s. 362). Bahsedilen makame-i fethiye bu Uyvar fetihnamesi midir. Ba~ ka bir manzumesi midir? görülmedi~i için bilinmedi.
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.Arecm-i tdli burc-i ~ddiden nünza:yan olmada
Çarh-~~gerdun yani dilhâh üzere gerdan olma da
Hamdelillahkim
nevbahdr-z feyz ile
Gonce-i pejmürde-i ümmid handan olmada
Bulmada günden güne ra~bet metd-~~ marifet
Ma:yeddrdn-~~hüner mahsud-~~ ekran olmada
Ehl-i istidad olup ~a:yeste-i feyz-i kerem
Behreddr-~~ iltifdt-~~ sadr-~~ z (~an olmada
Hazreti sadr-~~ mükerrem Mustafa Pa~a ki çarh
irtifd-~~ rütbe-i câhzna hayran olmada
Ol vezir-i bende perverkim felek bin can ile
Hizmet-i dergdh-~~vdlds~nda puyan olmada
V~~sf-~~ zat~nda olan ~iir-i terin her noktas~~
Aftdb-~~diem dra gibi rah~an olmada
Has~l~~me~k-i duay-~~devletinle
Arazm-~~ pdk~~dilpesend-i nükte sencan olmada
baz~~ beyitler: Budur redifli bir gazelinden:
Elden koma piyaleyi ziba revi~~budur
Ayin-i rind-i bdde ke~-i cem meni~~budur
Ol nevreside mdhi dedim gördü~üm gibi
A~~îb-z dehr olur giderek gösteri~~budur
A~yara kasd-~~lutf ile cevr etme Arife
Takatgüdaz-~~ a~~k olan serzeni~~budur

AR~ F EFEND~~divan~ndan

Derûn-~~sineye mihr-i ruh~n tdb efken olmu~tur
Harim-i can furu~-~~tal'atinle rii~en olmu~tur
Gerekmez kasr-~~ zerrin kdr rind-i bdde peymaye
Harab dbade i~rethdne-i ce~n mesken olmu~tur
Alt~m~~t~r o mürg-i beste kayd-~~ ddme ey kif
cdnan memen olmu~tur.
Dil-izdre ~ikenç-i
Rûyini meydir meyi rûyin dilara gösteren
Gül~en-i güldür gülü gül~en mutarra gösteren
A~ka halel bah~~olan dildir dile sevddy-~~ a~k
Sagan meydir meyi sagar musaffa gösteren
Sûret-i mana:y-z insaniden dgdh olmad~r
Bahri katre, katre-i ndçizi derya gösteren
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~ frJi pakizegi~:y~n kilk-i ho~~reftândir
Böyle bir nddide vddi ~iir-i garra gösteren
Ne ge~t-i sahn-~~gül~endir ne seyr-i talat-~~güldür
Murad~m istimd-~~ndle-i pürsüz-~~bülbüldür
Baid olmaz nigdh enddz-~~lutf olmak dil-i zare
t~fl-~~naz perverkim nev dmitz-~~tegafüldür
'der her demde ha men tarh-~~resm-i simydkdri
bülbüldür
Senin ey Arif sâhir devat~n
mdh-~~nevresimiz t~ fl iken hildl idi, ~imdi
reti~ti hüsn ile güya o mdhpare de~ildir
Figan~~bidildn~n sinesuz olmak baid olmaz
Gülistân-~~gam~n bülbülleri ate~nevad~r hep
~emim-i zülfi kim sermdye-i â~ub olur herdem
~ûr-i fitneye bildi yine blid-z sabad~r hep
Ziyaretten benim meclis ne~indn-~~harabâti
Murad~m dergeh-i pir-i mugana ilticad~r hep
Sürud-~~bez~n-i gam kim a~k derler nâm~na kif
Felek bu na~me-i dilke~le dâim pür sadad~r hep
Ol tabib-i senkdil olmaz mühimsdz-~~ildç
Hasta-i derd-i gam~n amma ki dermân~n bilür
ihtiraz etse nigdh-~~fitnekdr~ndan nola
Dil ne hunidir o ~ul~tn çe,~ m-i fettân~n~~bilür
A~~k~m câm-~~mehabbet pür humar etmez beni
iirz4y-~~senc-i ~arap ho~güvar etmez beni
Andeltb-i gül~en-i hüsnüm ki ifrif gülleri
Nevbenev âzürde-i âsib-i har etmez beni
Mihre bakt~m dftâb-z rûyi geldi yad~ma
Servi gördüm kamet-i dilcuyi geldi >ad~ ma
Kenaniyan-~~hasreti etmi~~zelil ü har
Ol yusuf-1 melahati m~sra aziz eden

115

I. H. Uzunfar~th

Abdülbaki Arif Efendinin Eyub'daki mezar~~

Belleten C. XXII

