~EYHÜL~SLAM AHMED 'ARIF HIKMET BEYEFENDI*
MAHIR AYDIN
Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, Sultan III. Selim devri ricâlinden Rumeli Kad~askeri ~brahim ~smet Bey'in o~ludur I. Belgrad Muhâf~z~~ olan
dedesi Râif ismâil Pa~a'dan dolay~~ 'bey' ve ilmiyye'ye mensüp olmas~~ sebebiyle de `efendi' ile birlikte 'beyefendi' olarak an~lan bir kaç ~eyhülislâmdan biridir 2. Asl~ nda merhüm, bilinmeyen bir ~ahsiyet de~ildir. Buna
ra~men onu bahis mevzuu edi~imiz, mevcüd literatürde kendisi hakk~ nda
yer alan perakende mâlümât~n ihtilâIl~~ yönlerini telife çal~~mak, mezar kitâbesi ve eserleri ile ilgili olarak bilgi vermek ve aile mezarl~~~nda bulunan
ecdâd ve ahfâd~ na âit mezârlan zabtetmek, dü~üncesinden ileri gelmektedir.
25 Muharrem 1201/17 Kas~ m 1786 3 târihinde Istanbul'da' do~an
Arif Hikmet Bey, ii Safer 1211/16 A~ustos 1796 tarihinde tahsile ba~lam~~~ve gençli~ini, ilimle me~gul olarak geçirmi~tirs . 1230/1814 senesinde
"' Bu çal~~ ma, 14-17 Eylül 1987 tarihlerinde Istanbul'da yap~lan VII~~Milli Türkoloji
Kongresi be tebli~~olarak sunulmu~tur. Tebli~~metnini yeniden kaleme almam hususunda
te~vik ve yard~mlar~n~~ esirgemeyen k~ ymetli hocam Prof. Dr. Bekir Kütüko~lu'na te~ekkür
ederim.
' Davud Fatin, Hâtimetül-es'âr, ta~basmas~, ~stanbul 1271, 5.7o; Ziver Bey, ~eyhülisMulcaddimesi, ~stanbul 1283, s.3; Mehmed
lam Ahmed Arif Hikmet Beyefendi'nin
Süreyya, Sicill-i Osmâni, ~stanbul 1311, III, 275; Bursal~~Mehmed Tahir, Osmanl~~ Müellifleri,
Istanbul 1333, I, 374; Arif Hikmet Beyefendi de kendi nesebini ~u ~ekilde göstermektedir:
~brahim ~smet ibn el-vezir e~-~ehir Ra'if isma'il Pa~a ibn el-vezir Malatyalu ~brahim ~smet
Bkz. ibnülemin Mahmud Kemal, Son
ibn elhacc Mustafa el-Huseyni el-hanefi

As~r Türk ~iiirkri, ~stanbul 1927, IV, 620.
2 ~smail Hami Dani~mend, izah!: Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, ~stanbul 1971, V, 144.
3 Ahmed Rirat, Devhatül-meglyih, ta~bask~dan t~pk~~ bas~m, ~stanbul 1978, s. 129; Ziver Bey, Ayn~~eser, s.3; Di~er kaynaklar bu tarih için sadece 1201 senesine verirlerken Mehmed Süreyya (Ayn~~ eser, III, 275) 1200 senesine, Küçük Türk ~slam Ansiklopedisi ("An!
Hikmet Bey", ~stanbul 1978, 5.167) ise, 21 Muharrem 1201 tarihine i~aret etmektedirler.
Arif Hikmet Beyefendi'nin do~um yeri sadece Davud Fatin (Ayn~~ eser, 5.70) taraf~ndan belirtilmekte ve di~er kaynaklar ise, bu hususta sessiz kalmaktad~rlar.
5 Fatih, Millet Kütüphanesi (MK), Ali Errfirl (AE), ilmiyye Defteri (~D), Nr.56, vr.5o;
Ziver Bey, Ayn~~ eser, 5.3; Ahmed Rirat, Ayn~~eser, s.13o; Mehmed Süreyya, Ayni eser, III,
275; ibnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~eser, IV , 620; ~stanbul Ansiklopedisi, "Ani Hikmet
Bey', ~stanbul 1947, II, 590.
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hac farizas~n~~edâ ettikten sonra, gurre-i Ramazan 1231/26 Temmuz 1816
tarihinde Kudüs, gurre-i Rebiülevvel 1236/7 Aral~k 1820 tarihinde M~s~r
ve gurre-i Ramazan 1239/30 Nisan 1824 tarihinde de Medine kad~l~klanna tayin olunmu~tur6. Gurre-i Safer 124.2/4 Eylül 1826 tarihinde ~stanbul
payesini alan Arif Hikmet Bey', iki sene sonra ~stanbul Kad~l~~fna tayin
olunmu~sa da mâzeret beyân ederek bu vazifeyi kabül etmemi~tir8. 120/
1830 senesinde Nüfüs Tahriri'ne memûr olarak Filibe'ye gitmi~' ve
dönü~ünde, önce Nakibüle~raf tayin edilmi~~(ii Zilhicce 1246/23 May~s
1831) ve daha sonra da, Anadolu Kad~askerli~i pâyesini alm~~t~r (gurre-i
Muharrem 1249/21 May~s 1833) 10. 15 Ramazan 1254/2 Aral~k 1838 tarihinde Rumeli Kad~askerli~i tevcih olunan Arif Hikmet Bey, ertesi sene de,
Meclis-i vala-y~~ahleam-1 adliyye azal~~~ na tayin edilmi~tir". Tanzimat Fermân~'n~n lay~klyle tatbik olunup olunmad~~~n~~ teftI~~için 1256/184o senesinde tekrar Rumeli'ye gönderilmi~~ve dönü~ünde, Dar-~~ ~ürâ-y~~ askeri
azal~~~na getirilmi~tir12 . Bu memûriyette bulundu~u esnada, Seyhülislam
MK, AE, ~D, Nr. 57, vr.23, 39, 45; Ziver Bey, Ayn~~ eser, s.3; Bu konuda di~er kaynaklar sadece sene belirtmekte ve hatta Medine kad~l~~~~için, Ahmed Rirat (Ayn~~ eser, s.130)
ve ~lmiye Salni~ mesi (s.59o) gibi baz~lar~ , 1238 senesini vermektedirler. Mehmed süreya (Ayn~~
eser, III, 275) ise Kudüs yerine Galata ismini zikrederken, Fevziye Abdullah ("Arif Hikmet
Bey" ~slam Ansiklopedisi, I, 564) da, Kudüs kad~l~~~~için 1239 ve Medine kad~l~~~~için 1231
senesine i~aret etmektedir ki, muhtemelen bu tarihler, bir tashih hatas~~olarak yer de~i~tirmi~~olmal~d~r.
7 MK, AE, ~D, Nr. 50, vr.15; Bu tarihi Ahmed Rifat (Ayn~~ eser, s. 130), Semseddin
Sami (Kamusti'l-a`löm, ~stanbul 1311, IV, 3041) ve Abdülkadir Altunsu (Osmanl~~ ~eyhülislamlar:, Ankara ~ 972, s.t88) 1246 olarak verirlerken, Mehmed Süreyya (Ayn~~ eser, III, 275) da,
merhömun 1242 senesinde Mekke (ki böyle bir !Daye bahis mevzuu de~ildir) ve 1244'de de
~stanbul payesini ald~~~n~~belirtmektedir.
8 Bu vazifeyi, borçlu ve hasta olmas~n~n yan~~ s~ra, kona~~n~n bulunmay~~~~sebebiyle
kabül etmemi~tir. Bkz. Ahmed Lütfi, Tarih, ~stanbul 1291, II, 152.
Ahmed Lütfi, Tarih, ~ stanbul 1292, III, 142-143; Ziver Bey, Ayn~~eser, S. 3.
I° MK, AE, ~D, Nr 50, vr.13; Nr.57, vr.13; Bu tayinin tarihi konusunda sene itibariyle bilgi veren Ziver Bey (Ayn~~ eser, 5.3), Ahmed Rifat (Ayn~~eser, 5.130), Mehmed Süreyya
(Ayn~~ eser, III, 275), Semseddin Sami (Ayn~~eser, IV , 3o41), Fevziye Abdullah (Ayn~~ madde,
5.564) ve Abdülkadir Altunsu (Ayn~~ eser, s.188) ise :247 senesine i~aret etmektedirler. Anadolu payesi için de Ziver Bey (Ayn~~ eser, 5.4), ibnülemin Mahmud Kemal (Ayni eser, IV ,
621) ve Fevziye Abdullah (Ayn~~ madde, s.564) 1249 senesini, di~er kaynaklar ise, 1248 senesini zikretmektedirler.
~~~ MK, AE, ~D, Nr.57, vr.85; Ahmed Rifat, Ayn~~ eser, s.13o; Davud Fatin, Ayn~~ eser,
s.71; Ziver Bey, Ayn~~ eser, s.4; Ahmed Lütfi, Tarih, ~stanbul 1302, V, 14o; Mehmed Süreyya, Ayn~~ eser, III, 275; ~lmiye SaIntunesi, 5.590; ibnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~eser, IV ,
621; Abdülkadir Altunsu, Ayn~~ eser, s. ~~ 88.
12 Ahmed Lütfi, Tarih, ~stanbul 1303, VI, :ol; Ziver Bey, Ayn~~eser, 5. 5.
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Mekkizâde Mustafa As~ m Efendi'nin vefât~~ üzerine, 2 Zilhicce 1262/21
Kas~ m 1846 tarihinde Me~ihat makam~ na tayin olunmu~tur". Yedi sene
dört ay üç gün bu makamda vazife gören Arif Hikmet Beyefendi, Mustafa
Re~id Pa~a'n~ n, Rusya ile meydana gelebilecek bir harbe mani olmak için
yapt~~~~te~ ebbüslere ve bu yüzden zuhür eden Softa Ayaklanmas~'na seyirci kalmas~~ sebebiyle'', 24 Cumâdelâhire 1270/24 Mart 1854 tarihinde,
~eyhülislâml~ ktan az! edilmi~tir '5.
Me~ihat makam~ ndan ayr~lan Arif Hikmet Beyefendi, zaman~ n~, Sultan Abdülmecid taraf~ ndan ihsân buyurulan Rumelihisân'ndaki sâhilhânesinde '6 ibâdât ve taht ile geçirirken, 5.000 cildden ziyade kitab~ n~, yap~ m~~
1272/1855 senesinde tamamlanan ve hâlen kendi ismiyle an~ lan Medine'deki kütüphânesine vakfeylemi~ tir'. Kendisi de, ömrünün kalan k~sm~n~~ geçirmek üzere Medine'ye hicret arzilsunda iken, 15 ~âbân 1275/20
vefât etmi~tir '9. Cenâzesi,
Mart 1859 tarihinde kalp sektesinden
Üsküdar'da Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki aile mezarl~~~na defnedilmi~tir.
MK, AE, ID, Nr.56, vr.5o; Nr.57, vr.3; Ahmed Rifat, Ayn~~ eser, s.130; ~emseddin
Sami, Ayn~~ eser, IV, 3042; Ziver Bey, Ayn~~ eser, s.5; Mehmed Süreyya, Ayn~~ eser, III, 275;
Ibnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~ eser, IV. 621; Abdülkadir Altunsu, Ayni eser, s.188; Istanbul Ansiklopedisi, Ayn~~ madde, II, 591. Bu tarihi Fevziye Abdullah (Ayn~~madde, 5.565) ve
Mustafa Bilge (Medine 'de Ahmed Arif Hikmet Kii ltiphanesi 'ndeki Hadise Dair razma Eserler, Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Filolojisi Bölümü, Mezuniyet Yaz~l~~ Çal~~mas~ , Fakülte Kitapl~~~, Nr.THL 32, s.IV) 22 Zilhicce olarak vermektedirler.
~ 's Cevdet Pa~a, Tezak~ r, (yay. Cavid Baysun), Ankara 1986, IV, 66; Ahmed Lütf~, Tank, (yay. NI. Münir Aktepe), ~stanbul 1984, IX, 99.
Bu tarihi Ziver Bey (Ayn~~ eser, s.5), Ibnülemin Mahmud Kemal (Ayn~~eser, IV, 621),
(Ayn~~ tez, s.IV) ve Abdülkadir Altunsu (Ayn~~ eser, s.188) 21 Cumadelahire
1270; Ahmed Rifat (Ayn~~ eser, s.130) 20 Curnadelüla 1270 ve Cevdet Pa~a da ( Tezakir, IV,
67) 24 Cumadelahir 1270 tarihini vermektedirler. Biz. MK, AE, ID, Nr.57, vr.82'deki tarihi
Mustafa Bilge

esas ald~k.
~ " önceleri babas~ ndan kalan Kuzguncuk'taki sahilhanede oturan Arif Hikmet Beyefendi, bilâhire mali s~ k~nt~~ sebebiyle buradan ayr~ larak, Üsküdar Eskihamam civar~ nda temin etti~i bir haneye geçmi~~ve ~eyhülislaml~~ a tayini ile de Rumelihisan'na ta~~nm~~ t~r.

Bkz. Ziver Bey,

Ayn~~eser, s•

' 7 Ibnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~

eser, IV, 622. Bu kitaplann adedini Abdülkadir

Altunsu (Ayn~~ eser, s.18g) 5.000-7.000 aras~ nda ve Küçük Türk ~slam Ansiklopedisi (Ayn~~
madde, 5.168) 7.000 olarak verirlerken, Inönü Ansiklopedisi (Ayn~~ madde, III, 311) ise,
kütüphanenin Edirne'de bulundu~unu iddia etmektedir.
Fevziye Abdullah, Ayn~~ madde, I, 565; Mustafa Bilge, Ayn~~ tez, s. IV.
MK, AE, ID, Nr.57, vr.82; Bu tarihi MK, AE, 1D (Nr.56, vr.50), Ahmed R~ fat (Ayn~~ eser, s.130), ~ bnülemin Mahmud Kemal (Ayn~~ eser, IV, 623), Küçük Türk Islam Ansiklopedisi (Ayn~~ madde, s.167) ve Mustafa Bilge (Ayn~~ tez, siV) 16 ~aban 1275 olarak vermektedirler. Biz, mezar kitâbesinde de belirtilen ~ekliyle, 15 ~aban 1275 tarihini esas ald~k.
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Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, bedenen zay~ f, uzun boylu ve gayet
azametli olmas~ na ra~men, tab'an zarif, yumu~ak huylu ve afif bir zât
idi 20. "...
akl~y ye ve nakliyyede yegâne-i eihân ve lâ-siyemmâ ma` anf-i edeb~jyye ve e~~5 âr-~~ arabiyye ve Firisty ye ve t~irktyyede adimii'l-akrân... "21 olan Arif
Hikmet Beyefendi, yaln~z Osmanl~~ topraklar~ nda de~il, ~ ran ve Hindistan'da da ~öhret sahibiydi'. Nak~ibendi tarikat~ na mensüp olup, Me~ihat
makam~ na gelen fudalâ aras~ nda en mümtaz mevkilerden birini i~gal
eder". Kemâlini herkes gibi, Sultan Abdülmecid de kabül etmi~tir. Zira
Padi~ah, onun ~eyhülislâml~~a tayini için ~ sdar eyledi~i hatt~ nda, kendisinden, "...fazâil-i zâtiyye ve hasâil-i hamidesi ve'l-haszl câmic-i kemâlât-z insâniyye
oldu~u herkesin müsellemi olma~la..." ~eklinde bahsetmektedir 24.
Me~ihat makam~ nda gözü olan ve bunu temin için, so~uk havalarda
bile Kanl~ca'daki yal~s~ ndan kay~ kla bayramla~ maya giden Valeanüvis
Es'ad Efendi, Arif Hikmet Beyefendi'nin ~eyhülislâm tayin edilmesi üzerine, duydu~u teessürün ifadesi olarak:
Bana 1.ily~ k iken cây-z Me~ihat
Il~idâ'n~n hikmeti ~inj Bey oldu"
derken, Arif Hikmet Beyefendi ise:
Hikmetinden ureld olmaz sual
eyledi rezdân beni'
~eklinde mukabele etmektedür. Mamaf~ h Es'ad Efendi, onun do~um tarihinden bahsederken "iki yiiz birde [12011 de~il, bin y~lda bir gelen" demekle,
hakk~ n~~ teslim etmi~tir'.

21<

Abdurrahman ~eref, Tarih Musdhabeleri, ~ stanbul 1339, 5.301; ibnülemin Mahmud

Kemal, Ayn~~ eser, IV, 625 •
2'

Ahmed Rifat, Ayn~~eser, s. 130.

22

Abdülkadir Altunsu, Ayn~~ eser, s.189; Küçük Türk ~slam Ansiklopedisi, Ayn~~ madde,

S. 167 .
2'

~ bnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~ eser, IV, 624.
Takvim-i vekayi, 8 Zilhicce 1262, defa 310; Ahmed R~ fat, Ayn~~ eser, 5.130; Jlm~ye
Salnâmesi, 5.590; Ahmed Lütfi, Tarih, ~stanbul 1328, VIII, 123; Abdülkadir Altunsu, Ayn~~
24

eser, s.
2'

88
Abdurrahman ~eref, Ayn~~ eser, s. 302-303; M. Münir Aktepe, "Es'ad Efendi", ~A, IV,

364.
Ahmet Rifat, Ayn~~eser,
27

30; ~emseddin Smi, Ayn~~ eser, IV, 3042.

~ bnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~ eser, IV, 624.
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Arif Hikmet Beyefendi, babas~ ndan miras kalanlarla birlikte çok zengin bir kütüphaneye sahip idi. Vakc anüvis Cevdet Pa~a, Târih'ini kaleme
al~ rken, geni~~ölçüde onun kütüphanesinden istifâde etmi~ tir'. Fakat bu
kitaplar, vefat~ ndan sonra, gazetelere ilan verilmek si~ retiyle sat~ lm~~t~ r'.
Medine'deki kütüphânesinde bulunan kitaplar~~ ise, ~imdiye kadar be~~defa
kataloglanm~~~ ve her defas~ nda adedleri k~smen de~i~mekle birlikte,
dördüncü katalo~un haz~ rland~~~~1950 senesinde, 7.662 cildlik 5.404 eser
tespit edilmi~tir'. Fakat bu eserler, k~ ymetli yazmalar~ n k~ymetsiz olanlarla de~i~tirilmesi, yazmalar~ n yerine matbu eserlerin konmas~~ veya tamir
edilmek bahanesiyle kütüphaneden ç~ kar~ lan eserlerin, bir daha yerlerine
konmamas~~ gibi üzücü muamelelere martiz kalm~~t~ r 31. Bu kütüphaneye
ait olmak üzere, 1984 senesinde iki cild olarak tertip edilen en son kataloglar üzerinde yapt~~~ m~z bir incelemede, yaln~z kitaplar~ n adedini tespit
ettik ki, 4.373 aded kitap ve 627 aded mecmua kay~ tl~~ bulunmaktad~ r'.
Bunlardan baz~ lar~ n~ n, konular~ na göre adedlerini vermek gerekirse; 32
aded Kur'an-~~ Kerim, 6o aded Tecvid ve K~ raat, 174 aded Tefsir, 282
aded Hadis, 285 aded Akaid, 384 aded F~ k~ h, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere 174 aded Tasavvuf, 718 aded Edebiyat ve 600 aded Tarih'e ait
eser ile, Mant~ k, Cebir, Hendese, Kimya, Co~rafya, Hatt ve Resim gibi
çe~ itli konularla ilgili eserler mevcuddur. Mecmualar ise, muhtelif mevzi-~ tarla alakal~~ risâleleri ihtiva etmektedir.
Divan Edebiyat~'n~ n son devrinde yeti~en Arif Hikmet Beyefendi, bu
tarzda fevkalade tarzda olmasa bile, devrinin ~airlerine nazaran vasat~ n
28 Bu hususta Abdurrahman ~eref, Cevdet Pa~a'n~n ifadesiyle ~u malümat~~ nakletmektedir: "Encümen-i dani~~te~kil olundukda, Küçükkaynarca muahedesinden Vak`a-i hayriyye'ye kadar vekayi`-i Devlet-i aliyye'yi Vas~ f ve As~m ve ~ani-zade tarihlerinden ve iki~er
üçer sene zabt-~~ vekayie me'mür olan vak`a-nüvislerden toplayarak mazbut bir tarih kitab~~
yaz~lmas~~ takarrür edüb bu vazife bana tevdi' olundukda, birden bire tevehhü~~etdim.
Çünki laz~m gelen mehazlara malik de~il idim. Re~id Pa~a'ya arz etdim, beni al~p beyefendiye götürdü ve endi~emi anlatd~ . Arif Hikmet Bey heman cebinden bir küme anahtar ç~ kararak '~~te efendi, kütüb-hanemin anahtarlan. istedi~iniz gibi tasarruf ediniz. Bir ~art ile
ki, ald~~~n~z kitab~n i~i bitince, yine getürüp yerine koymal~ s~mz' dedi. Anahtarlan ald~m,
kütüb-haneyi aç~nca, peynir tulumuna girmi~~kedi gibi oldum. Envac-~~ kütüb-i nefiseden
Bkz.
rnâ'adâ eben an cedd birikdirilmi~~nice muharrerât-i resmiyye ve husüsiyye vâr

Tarih Musiihabeleri, s.302; Teziikir, IV , 67.
~bnülemin Mahmud Kemal, Ayn~~ eser, IV , 627 .
Mustafa Bilge, Ayn~~ tez, S~~X-X

31 Mustafa Bilge, Ayn~~ tez, S.XV.
32 Bu kataloglar, ~stanbul'daki Iskim Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~ rma Merkezi' nin
kütüphanesindedir.

250

MAH~ R AYDIN

üstünde ~iirler yazm~~t~ r. ~iirlerini Arapça, Farsça ve Türkçe olarak kaleme
al~ rken, daha ziyâde Nedim, Nen ve Nâbi'nin tesiri alt~nda kalm~~t~r. En
mârüf eseri Divân'~~ olmas~~ hasebiyle de, ~imdiye kadar, daha ziyâde edebi
yönden tetkik mevzuu edilmi~tir. Burada, tespit edebildi~imiz eserlerine
k~saca temâs etmek istiyoruz.
Divân : Arapça Farsça ve Türkçe ~iirlerin yer ald~~~~bu eser, T~ rnakc~zâde Ziver Bey'in yazd~~~~hal tercümesi ve ~eyhülislâm Hüsâmeddin
Efendi'nin himmetiyle, 1283/1866 senesinde, tâlik hat ile ta~basmas~~ olarak ne~redilmi~ tir. 3.000'e yak~ n beytin bulundu~u bu eser, muhtelif gazel
ve k~ tcalar~~ muhtevi olup, aile ve resmi hayat~ n~n yan~~ s~ ra, ya~ad~~~~devir
hakk~ nda mâlümât vermesi bak~ m~ ndan da mühimdir. Arif Hikmet Beyefendi'nin ~iirlerine bir misal te~ kil etmesi maksad~yla, Divân'~ nda yer alan
bir gazelini zikretmek istiyoruz:
kafes-ni~in fekiket de~il midir
11-sân meckir-~~sekimet de~il midir
Dil dest-i gamda olsa da per-giir-~~ ink~lâb
Devr-i firâktn âhiri vuslât de~il midir
Medd-i kef-i nigâh edeli la` line gönül
Mest-i mtidâm câm-t mahabbet de~il midir
Mecbür eden mezâlime erkân-z devleti
~srâf-z
sefâhat de~il midir
Mest olsa bezm-i i~vede çe~min aceb de~il
Ol 12c l-leb piyâle-i i~ret de~il midir
Diinyâda nakd-i ii~~ir ile kâki-y ~~mü~terâ
Ukbâda
dü~-t nedâmet de~il midir
Ey muhte~em efendi vekciret-penâh iken
Sarrâfa ser-fürâ da rezalet de~il midir
Çe~m-i zevi'l-basiiire her seng-i makbere
Mir` at-t sâf-: çehre-i ibret de~il midir
Ayine-i felekde bu e~kâl-i hildisât

Enziir-~~ halka bâis-i hayret de~il midir
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Ol zdt-: muhterem kim ola diem d~ind
mahabbet de~il midir
Hikmet bu kdr-htine serma-ye-i g~n
Kenz-i bela nefâd-: kanaat de~il midir33
Tezkere-i ~u` ard : 1250 senesine kadar gelen 2 10 ~âirin bir kaç sat~ rl~ k k~sa hal tercümelerinden ibaret olup, tamamlanamam~~t~r 34.
: Arapça olarak kaleme al~ nan bu eser, muhtelif
Mecmuc
devirlere âit 1.134 âlim ve ~âirin k~sa hal tercümelerini muhtevklir 35.
: Babas~~ ~brahim ~smet
Hüldsattic 1-mak~ildt
komisyonlarda
tanzim edilen muahedeBey'in murahhas olarak kat~ ld~~~~
lerden ibârettir 36.
: Mukaddime ve Hâtime'si arapAhkamu l-mer tyye
türkçe
olan
bu
eser,
tapu
huse~ suna âit meseleler ve bunca, muhteviyât~~
lara verilen cevaplardan meydana gelmekte olup 1263, 1267 ve 1269 senelerinde tabedilmi~tir.
. ye notlan : 1222-1244 seneleri aras~ ndaki baz~~
diihil~y
Bac z~~ uekdyi
vak'alara âit mâle~ mât~~ ihtiva eden bu eser, taclik hatt ile kaleme al~nm~~~
olup, 13 varakd~ r 37.
Mecmuc a-i e~` : Muhtelif ~âirlere âit mâlümât, ~iirler ve hus~isi
notlar~~ yer almaktad~ r. Taclik hatt ile yaz~ lm~~~olup, 130 varakd~r 38.
Rumeli Tefti~~Defteri: Nüfus Tahriri'ne memeli- olarak gitti~i Rumeli'ye âit mâlümât~~ hâvidir. Taclik hatt ile kaleme al~ nm~~~olup, 35 varakd~ r'.
Rumeli Telli,: Defteri: Tanzimat Fermân~ 'n~ n tatbikini tefti~~maksad~yla gitti~i Rumeli'deki faaliyetlerini ihtiva etmektedir. Taclik hatt ile yaz~ lm~~~olup, 55 varakd~ r'.
33

Ahmed Arif Hikmet Beyefendi, Div~in, ~stanbul 1283, s• 1 34.

" MK, AE, Tarih, N~-. 789.
MK, AE, Tarih, Nr. 788.
36 ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi (~ ÜK),
38

~ ÜK, ~bnidemin, Nr. T. 2751.
~ ÜK, ~bnülemin, Nr. T. 2532.

Tr, Nr. 3791.

~ ÜK, ~bnillemin, Nr. T. 2475; Bu defter taraf~m~ zdan ne~re haz~ rlanmaktad~ r.
" IÜK, ~bmilemin, Nr T. 2466. Kez bu defter taraf~m~zdan ne~re haz~ rlanmaktad~ r.
39
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lo) Mecmuc a : 1210-1245 seneleri aras~ ndaki muhtelif tâyinler hakk~ nda mâlümât vermekte olup, 13 varak halinde ve rikca hatt ile kaleme al~ nm~~t~ r'.
il)
nn-nikitb an viicithi'l-elkhb Elkablarla ilgili olan bu eser, arapca
ve taclik hatt ile yaz~ lm~~~olup, 8 varakd~ r 42.
Fihrist-i
aralhyye : Muhtelif arapca eserlerin bir f~ hristi özelli~indeki bu eser, 323 varak olup, taclik hatt ile kaleme al~ nm~~t~ r'.
Keil el-ztiniin zeyli : "Cim" harfine kadar gelen bu eser, müsvedde
hâlindedir".
Mecrnuc a-i AnJ Ihkmet : Muhtelif ~iir, not ve hesaplar~ na ihtivâ
eden bu eser, 141 varak olup, rikca ve taclik hatt ile kaleme al~ nm~~t~ r'.
Ahmed Arif Hikmet Beyefendi'nin mezâr~ , Üsküdar semtinin Arak~yyeci Hac~~ Ahmed Mahallesi'nde ve Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki 50
pafta, 583 ada ve 3 parselde bulunan, aile mezarl~~~ ndad~ r. Mezarl~~~ n
güney-do~u istikametindeki kö~esinde, kendisi taraf~ ndan 1858 senesinde
ihyâ olunan sebil ve kuzey-do~u kö~esinde de, kitâbesi bulunmad~~~~gibi,
tu~râs~~ da kaz~ nm~~~olan bir çe~me yer almaktad~r".
Bu gün Arif Hikmet Beyefendi'nin mezâr~ nda bulunan kitâbe, vefât~nda dikilen mezar kitâbesi de~ildir. Bu durumu, Behceti ~smâil Hakk~~ elÜsküdârrnin, Üsküdar'da medfün bâz~~ ~ah~slar~ n mezar kitâbelerinin met-

41
42

~ÜK, ~bniilemin, Nr. T. 2507.
~ÜK, ~bmilernin, Nr. A. 2464.
~ÜK, lbniilemin, Nr. A. 2626.

Ibnülemin Mahmud Kemal, bu eserin bir k~sm~n~n husüsi kütüphar~esinde bulundu~unu söylemesine ra~men (bk. "Meshir-i Mechüle" Türk Tarihi Encümeni Mecmuas~, sene 1298, cüz 19 (96), 5.39), IÜK'ne ba~~~lad~~~~kitaplar aras~nda bu esere tesâclüf edemedik.
Fakat böyle bir zeylin mevcildiyetine, Franz Babinger (bk. Osman!: Tarih Yazarlar: ve Eserleri
—çev. Co~kun Üçok—, Ankara 1982, 5.218) ve M. ~erafettin Yaltkaya (bk. Katip Çelebi,
Ke~fel-ttiniin, P, ~ stanbul 1971, 5.12) taraf~ndan da i~aret olunmaktad~r. Nihayet bu zeyli,
42 varak halinde ta`lik han ve Arapça ile, yazar ve eser isimlerini muhtevi olarak tespit edebildik. Bk. Yap~~ ve Kredi Bankas~~ Kütüphanesi, Demirba~~No: 37.
45

IUK, /bniitemin, Nr. T. 3523.

" Bu sebil bilah~re gaslhane olarak kullan~lm~~~olup, ~u anda faaliyetten uzak bir haldedir.
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nini ihtiva eden, Mera~d-~~ Mu` tebere-i lisktiddr adl~~ eserinden ö~renmekteyiz'. Burada yer alan ~ekliyle, 1859 senesinde dikilen mezar kitâbesi
~öyledir:
"Belgrad Muhâf~ zt Râif ~smac il Pa~a-zâde Reisü'l-ukmâ Mustafa" ~smet Efendi merhâmun necl-i mükerremkri ~eyhü'l-~skm ve mülti'lenâm ve ~u` arâ-yt benâmdan el-merhûm el-mebrûr es-seyyid Mehmed'
Anf Hikmet Beyefendi hazretkri kaddes-Allahu ~iihaht2 nevver-i dartha
el-fâtiha sene 1275"
Bu günki mezar kitâbesinin, ne zaman ve ne sebeple tanzim olundu~unu tespit edemedik. Lakin Merak~ d-~~ Muctebere-i Üsküdar, 3 Receb
1348/5 Aral~ k 1929 tarihinde tamamlanm~~~oldu~undan, en erken bir
zamanlama ile ve tahminen, bu tarihten sonra yenilenmi~~olmas~~ kal) etmektedir. Ayr~ca Behceti ~smail ~smail Hakk~, eserindeki Ahmed Arif Hikmet Beyefendi'nin mezar kitâbesine ait metnin yan~na kaydetti~i "Nuhkuyusu'nda ihyd-Icerdeleri olan sebilkri nezdinde âbâ yu ecdâd ve evlâd u encâblariyle
medf2ndur"5° ifadesi ile, mezarl~~~ n yan~ ndaki sebilin merh~lm taraf~ndan
yapt~r~ld~~~ n~~ ve bu mezarl~~~n, bir aile mezarl~~~~oldu~unu, sarih bir ~ekilde bildirmektedir. Nitekim bu mezarl~kta yapt~~~m~ z incelemeler neticesinde, mevcûd otuz dokuz mezânn, dedesinin annesi Hadice Han~ m'dan
ba~lamak süretiyle, torunu ~brahim ~ smet Beyefendi'ye kadar, bu aile ile
alakal~~ ~ah~slara ait oldu~unu tespit ettik.
Arif Hikmet Beyefendi'nin bu günki mezar~ , eni 70 cm., boyu 230 cm.
ve yüksekli~i de, kaidesi hâric olmak üzere, 85 cm. olan mermer bir sanduka içerisinde yer almaktad~r. Kitâbesi ise, ba~~ ndaki "ilmiyye" san~~~ile
beraber 215 cm. yüksekli~inde olup, takriben 45 cm. enindeki bir zemIne
taclik hatt ile yaz~lm~~t~ r. Ayakta~~~da, 195 cm. uzunlu~unda ve üstüvâni
biçimdedir. Kitabe, zamanla arkaya do~ru biraz yatm~~~olmas~na ve orta
Behceti ~smâil Hakk~~ el-Üsküdâri, Merdk~d-~~ m~; tebere-i Uskiidar, s.50, Hac~~ Selim
A~a Kütüphânesi, Hüdâi Efendi, Nr. 1193.
" "Ibriihim"olmas~~ gereken bu isim, "Mustafa"olarak kaydedilmi~tir.
Kez, "Ahmed" ismi, "Mehmed" olarak kaydedilmi~tir. Ayn~~ hatâ, bu eseri ne~reden
tebere-i Üsküdar
Bedii N. ~ehsuvaro~lu taraf~ndan da tekrarlanmaktad~r. Bkz. Merak~d-z
(UnIalerin Mezarlar:), ~stanbul 1976, s. 77.
" Behceti ~smâil Hakk~~ el-esküclâri, Ayn~~eser, S. 50.

2 54

MAH~ R. AYDIN

k~sm~ ndan çatlayarak yava~~yava~~dökülmeye yüz tutmas~ na ra~men, zerâfetinden hiç bir ~ey kaybetmemi~tir. Kitâbenin metni aynen ~öyledir:

Küll-i men aleyhd fdn
Reisd 1-ukmd merhûm
~smet Bey-zdde
sdb~ltd ~eyhü'l-Islam
ve mufti'l-endm merhiim
ve ma~fûrun-leh es-seyyid el-hacc
Ahmed Arif Hikmet
Beyefendi 'n~n
rühiyçün ve kâffe-i ehl-i
imin ervdIzzy
. çün
el-fdtiha
tl 15 ,S'ac bdn sene 12755'

Aile mezarl~~~ nda, Ahmed 'Arif Hikmet Beyefendi'den ba~ka medfün
bulunan ~ah~slar~ n mezar kitâbeleri de ~u ~ekildedir:
ld-yemût
Hak Reisii'l-kültdb olan ~smdil
Rdif Beyefendi hazretlerinin
vdlitle-i muhteremeleri merhûme
ve ma~fûrun-lehd Hadice Hdtlin ruhuna
el-fdtiha
sene 1188 [1774/751

Merhiim ve ma~fûr el-muhtdc iM
rahmeti rabbi'l-gafür sdb~kd
Belgrad Muhdfizz Rdif Ismdil
Pa~a Rûlziyçlin nzden-lillâhi tedld
el-fâtiha
fi Cumddeldhire sene 1199
/Nisan 1785]

~~~

'' Bu metnin foto~raf~, Say~n Necdet ~~li'nin husüsi ar~ivinden al~nm~~t~r.
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Merhii~n Rd~!~smâil Pa~a hatilesi
el-merh~im ve'l-ma~fürun-lehd
~erife Sacide Han~ m 'in rüh-z
~enflenyçiin nzden-lilldhi
teâld
fi~~ Zilhicce sene 1227
[Aral~k 18121
IV

2 55

Nakibii'l-e~rcif ve Reisii'l-ukmd
iken intikal-i cldr-~~bekd eden
merhüm ve ma~fr~ r el-muhtâc ild
rahmeti rabbi'l-gafür Râif ~smâil
Pa~a-zâde es-seyyid ~brâhim
~smet Beyefendi'nin rüh-~~
piir-fiitûhlanypin nzâen-lillah
el-fâtiha
fr 17 Muharrem 1222
[27 Mart 1807]
V

~smet Beyefendi-zdde es-seyyid
Ahmed iint Beyefendi 'nin vdlide-i
muhteremeleri el-veliyyetü's-sillihatifl-merhûme ve ma~firun-lehd
~erifleriyçiin
Behcet Kad~ n 'in
tedkael-fâtiha
tl 27 Muharrem sene 1234
[26 Kas~ m 1818]
VI

Reisii'l-ulemd ~smet Beyefendi
merhûmun hatile-i muhteremeleri
fahr~i'l-muhaddeTât el-merhûme
-ma~fürun-lehd Dilhayât Kad~ nefendi'nin riih-~~pir-flitiihlanyçün
nzden-lilldhi teâki
el-fdtiha
[Tarihsizj

Sdb~kd Sadr-~~ Rumeli ~smet
Beyefendi-il~ de es-seyyid Ahmed
24nt Beyefendi 'nin hatilesi
el-merhûme ve 31-ma~liirun-1ehd
N~izhet Kad~n riihuna
el-fâtiha
fi 26 Ramazan sene 1220
118 Aral~k 18051

~smet Bey-zdde es-seyyid Ahmed
A-nf Hikmet Beyefendi'nin ha/ile/eri
umdetti'l-muhadderdt ladvetii's-sdlihdt
el-merhûme ve'l-ma~fûrun-lehâ Fdtuna
Dilni~ fn Kad~n'~n rüh-z ~enfi ve
cemi c mu minin ve mu minâtzn e~-vdh-~~
~enfeleriyçiin nzâen-lillâhi teâlâ
el-fâtiha
sene 1256 (Ketebehû Mâlik)
[1840/41J

VIII

VII

IX
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Hüve'l-bâld
~smet Bey-zâde ~eyh~i'l-~skim Ahmed
Arif Hikmet Beyefendi 'nin mahdürnu
Mekke-i Mükerreme pâyesiyle sâb~ kâ
ren~.~ehr-i Fener Kadzs~~ el-merhâm
ve'l-ma~fürun-kh es-seyyid Mehmed
Muti Beyefendi 'nin riihiyçzin
el-fâtiha
fr 10 Safer Cumc a sene 1265
15 Ocak 18491

Ismet Bey-zâde es-seyyid Ahmed
A-rif Beyefendi 'nin mahdâm-~~ ma'siimu
merhâm es-seyyid Mehmed Atdullah
Bey rith-~~ ~eriflenyçiin r~zâen
teâld
el-fâtiha
sene 1256 11840/411
XI

X

Hnve'l-hayytil-bdki
Ismet Beyefendi-zâde es-seyyid
Ahmed A nf Hikmet Beyefendi 'nin
kerimeleri merhâme ve ma~fürun-lehâ
~enfe Fdtuna Harnmefendt'nin
~erifleriyçiin
lel1-fâtiha
fr 19 Rebnild~ir sene 1227
12 May~s 18127

Hüve'l-bai
~smet Bey-zâde es-seyyid Ahmed
rif Beyefendi 'nin kelime-t
muhteremeleri macsâme-i merl~time
Senle Havvâ Han~ m rülz-~~ ~erifine
el-feitiha
sene 1256 [1840/417

XII

Merhâm ve ma~für el-muhtâc ilâ
rahmeti rabbi'l-gafür hâlâ
M~s~r Râif ~smâil Pa~a-zâde
es-seyyid Halil Gâlib Beyefendi
rûh~:yç~in
el-fâtiha
sene 1193117791
XIV

Lâ-ilâhe illallah Muhammedu'rresülu'llah
Sudür-~ cazâmdan mineveffâ ~smet
Beyefendi-zâde Sad~-~~Rumeli-i esbak
merhürn ve ma~fürurt-kh es-seyyid
el-hacc Abdullah Re'fel Beyefendi 'nin
râh-z ~erifiyçiin
lelj-fâtiha
fr 21 Zil/neee sene 1282
17 May~s 18667
XV
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H üve
Sâb~ kd Rumeli Kad~ askeri Râif
~smâil Pa~a-zâde es-seyyid ~brâhim
~smet Beyefendi 'n~ n mahdûmlan
Müderrisin-i kirâmdan es-seyyid
Mustafa Atâullah Beyefendi'nin
~eriflenyçün r~ zâen-lillah
el-fâtiha
fr 8 Receb sene 1219
113 Ekim 18041
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Ah mi ne 'l-mevt
~smet Beyefendi merhûmun kerimeleri
ve müderr~s.in-i kirdmdan Abdiilhamid
Efendi'nin halile-i muhteremeleri
merhûme ve mebrûre senle Sacide
Han~ mefendi riihty çiin
el-fâtiha
fr 7 ~ac bân sene 1232
[22 Haziran 18171

XVI
1-bdki
Hiive
~smet Beyefendi merhûmun kerimesi
merhûme ve ma~ fûrun-lehâ Senle
Havvâ Nesibe Han~ mefendi rûhiyçiin
el-fâtiha
fi 5 Cumddelûld sene 1239
[7 Ocak 18241

Rd~f ~smâil Pa~a-zâde es-seyyid
~brâhim ~smet Beyefendi 'nin
kerimesi Hadice Han~ m riihiyçiin
el-fâtiha
fr 8 Rebiülevvel sene 1194
[14 Mart 17801
XIX

Ah mine 'l-mevt
Beni k~l ma~ firet rabb-i rezdân
Bi-hakk-~~ ism-i azim r~ ~f r-~~Kur'an
- eden ihvân
Geldi) kabrim ziydret
Edekr rû huma bir fâtiha ihsân
es bak merhûm Arif
Hikmet Beyefendi 'nin mahdûmu merhûm Mehmed Muti c Beyefendi'nin hamuhteremeleri merhûme ~erffe Zek~ye
~erifesty
Han~ mefendi 'n~n
el-fâtiha
fr 17 Rebiiilevvel sene 1282
110 A~ustos 18651

Mi~y esser olmad~~ görmek bana çiin bu
fenâdân
Ana rahminde göz yumdum böyk emr
eylem~~. Bâri
Nasib eyleye bir hân~ m cennet içinde
gdmâni
Umar~ m rahmet eyleye göçenkre
kerem kan~~
Beyefendi
'nin
kerimesinin
mah~smet
dûmu merhüm Mehmed Seyyid Nihdd
Bey rûhuna
[elHâtiha
sene 1223 [1808/1809J
XXI

XX
Belleten C. LIV, 17
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Sadr-z Rumeli-i esbâk merl~ dm ~smet
Beyefendi-zâde mevâli-i izâmdan
es-seyyid Abdullah Refet
Beyefendi 'n~n mahddmu miiderrisin-i
kirâmdan iken intikdl-i ddr-z bekd
eden es-seyyid Mehmed ~ffet Bey'in
rühtyçiin
el-fâtiha
fr 13 Safer sene 1258
[26 Mart 1842]

Hüve 7-bâler
~smet Beyefendi-zdde mevdli-i
tzamdan es-seyyid Abdullah Re Yet
Bey'in mahdlimu es-seyyid Mehmed
~ffet Bey kerimesi ~erife Hadice
Han~ m rdl~tyyrin
el-fâti ha
fr 15 Curneideldlii sene 1258
[24 Haziran 1842]

Huve bdki
~stanbul pdyeliiler-inden ~smet
Bey-zcide es-seyyid Abdullah Refet
Efendi'nin kerimesi Mekk~ye Serife
Ulviyye Hdrurn'in rdh-~~ ~erifine
fl 20 Ramazan sene 1268
18 Temmuz 18527

H~rve'l-hayyti lâ-yemdt
~~iis~ l-t rahmet Seyhti'l-Islam-~~
esbdk Ahmet A- rif Hikmet Beyefendi
merhiimun hafidi miiderrisin-i
kirâmdan merhdm ve ma~fdrun-leh
es-seyyid ~brdhim ~smet
Beyefendi riihiyçiin
el-fâtiha
tl 29 Cumddeldhire sene 1284
[28 Ekim 1867J
XXV

~efaati
min timmeti
Hdcegdn-t Divân-z Htin~dydn'dan
Strva-ri Mukdbekcisi iken irtihâl-i
cldr-~~ bekd eden merhdm ve
maffürun-leh el-hacc Ebdbekir
Ra~ m Efendi rdhiyçün
tedlâ
el-fâtiha
fi 21 Muharrem sene 1219
[2 May~s 1804]

Hiive '1-hayyzi '1-bdkl
Sdbtkd Amedi el-hacc Ebü bekir
Râk~ m Efendi'nin mahdd~nu
Nuc man Burheineddin Beyefendi
rühzyçun
el-fâtiha
Zilkac de sene 1220
[Ocak 1806]
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sâb~k Râif
~smâil Pa~a merldimun hafidi ve
sâb~ka Amedf el-hacc Ebûbekir
Riik~ m Efendi'nin mahdûmu
Ahmed K~z~l Bey rûlzuna

Reisü'l-küttâb-~~es bak Râif
~smâil Pa~a merhiimun hafkli ve
sâbtkei Amedi el-hacc Ebü bekir
Râkz~n Efendi'nin kerf~nesi
~erife S~dd~ka Ay~e Hâm~n rûhuna

sene 1210 [1795/967

sene 1209 [1794/951

Hüve
~smet Beyefendi-zâde es-seyyid
Ahmed A- nf Beyefendi 'nin
muc tekalar~ndan merhi-~ me ve
ma~fürun-lehâ Mâhiniir rühiyçun
teâlâ
el-fâtiha
sene 1233 [1817/181
XXX

Kutbii'l-c anfin Mevlâna Hâlid
kuddise sirrel~ ü'l-vâhid hazretlerinin
hulefâs~ ndan Ba~dâclf e~-~eyh
Abdülfettah Efendi'nin riih-t
pür-fütûhlnnyç~in
el-fâtiha
J? 19 Muharrem yevm-i Cumca sene
1281
[24 Haziran 18641

Beni k~l ma~firet ey rabb-i rezdân
Bi-hakk-~~ar~-z azi'm nür-~~Kur'an
Gelüp kabrim ziyi~ ret eden ihvân
Edekr riihuma bir fâtiha ihsân
Merhûm Kürt ~brâhim Pa~a kerfmesi
merhüme ve ma~ffirun-lehâ Sâliha
Hân~ m riihiyçün
[e1J-fdtiha
fr Gurre-i Rebiükvvel sene 1226
[26 Mart 18111

Merhûm ve ma~fûr el-muhtâc ild
rahmeti rabbi'l-gafür mi~derrisin-i
kirâmdan Hatman-zâde Hasan Efendi
d~hiyçün r~za-en-lilkh
el-fâtiha
sene 1213 [1798/991
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Hiive '1-bâki
Müdern~~in-i kirâmdan Hasan
Efendi'nin kerimesi merhüme
Râtibe Hân~ m riihuna
lelj-fdtiha
sene 1205 (1790/91J

Hasan Efendi'nin kerimesi
merluime ve ma~ fürun-khâ
Zehrâ Hân~ m rühuna
lelHâtiha
sene 1203 11788/89J

Müdems—in-i kirdmdan
Haiman-zdde Hasan Efendi'nin
mahdüm-z mi~kerremleri merhüm
ve ma~für Seyyid Mehmed Rdif
Efendi'nin rühuna
lelj-fâtiha
fi ~evval sene 1199
[A~ustos 17857

Hüve 'l-bâki

H üve hayyü 'I-bâki
~smet Beyefendi merhümun kerimesi
merhüme ~erife Havvâ Nesibe
Hdn~ m'~n cânyesi merhüme ve
ma~ füre NtYdZi Kalfa rühiyçiin
el-fdtiha
fi 9 Ramazan sene 1239
[8 May~s 18241

Bu ba~-~~ gü4ende bir gonca iken
Bcid-z ecel beni eyledi hazân
Bir gül-i zibâda nâzenin iken
Eyledi Hakk beni hr~ k ile yeksân
Hatman-zâde Hasan Efendi'nin
kerimesi merhüme ve ma~fürun-lehd
~erife Sacide Hân~ m'~n n~' hiyçün
el-fdtiha
fi 22 Zilhicce sene 1206
[11 A~ustos 1792]

Hüve'l-bâki
Merhüm ~smet Bey çtraklar~ndan
Selim A~a 'n~n zevcesi merhüme
ve ma~fürun-khâ Rûye~~(?)
Hadice Hâtun rülz~y çün
tellfdtiha
sene 1229 [1813/147
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