
emirinin de desteği ile bu mücadelede 
başarı lı oldu ve Arap kabilelerini etrafı
na topladı. 13 Nisan 1906'da amansız 
düşmanı ibnü'r-Reşid'in emirini mağlup 
ederek öldürdü. Osmanlı Devleti'nin bu
rada emniyet ve asayişi sağlamak için 
gi riştiği mülki ve askeri ısiahat başarılı 
olmadı. Abdülaziz, Osmanlılar' la çatış

maktan kaçmarak 1907'den itibaren 
Necid bölgesindeki Arap aşiretleriyle 

uğraşmaya başladı. Ancak Mekke Emiri 
Şerif Hüseyin Paşa'ya karşı yaptığı mü
cadelede başarı kazanamadı. Ayrıca 

Bedeviler 'den oluşan bir toplum mey
dana getirmek için bazı teşebbüslere 

girişti. Bedevıler'i Vehhabiliğin yaygın 

olduğu tarım bölgelerine yerleştirdi. 

Yaptığı düzenleme sonunda, her biri 
10.000 nüfuslu 1 SO kolani teşekkül et
t i. Bunların mensupianna ihvan deni
yordu. 1912'de kurulan bu Vehhabi teş
kilatı , Arap yarımadasında mill iyetçiliği 

yerleştiren ilk hareket oldu. Abdülaziz 
bu kuwetlere dayanarak 1913'te Necid 
mutasarrıflığının merkezi olan Lahsa'yı 
ele geçirdi. Bu durum karşısında Os
manlılar, 1914 ilkbaharında onu Necid 
valisi ve kumandanı tayin etmek zorun
da kaldılar (BA, irade-HusOsi. nr. 7). Ab
dülaziz, yapı lan anlaşma ile, dış işleri ha
riç tamamiyi e bağımsız oldu. İ ngilizler' 
le münasebetlerini sürdürerek I. Dünya 
Savaşı'nda Osmanlılar'a muhalif bir ha
reketin içine girdi. Savaşın başından iti
baren ingiltere ile anlaştı. Osmanlı pa
dişahının "cihad-ı ekber" ilanma hiç al
dırış etmedi; fakat Osmanlı davasına 

sadık kalan ibnü'r-Reşid ailesiyle uğraş
tığı için de İngilizler' e doğrudan yardım
da bulunamadı. Abdülaziz, Ocak 191 S'te 
ibnü'r-Reşid ile yaptığı savaşta yenil
giye uğradı. 191 5-1916 yılları boyunca 
Acman aşiretlerinin isyanını bastırmak

la meşgul oldu ve bu sıkıntılı dönemde 

Abdülaziz 
b. Suüd 

ingilizler'in ve Kuveyt Şeyhi Mübarek b. 
Sabah'ın yardımlarını gördü. 26 Aralık 

191 S'te ingilizler'le bir an laşma yaptı. 
Bu anlaşma ile yabancı müdahalesine 
karşı kendi istiklali tanındı ve garanti 
altına alındı. İngilizler, ibnü'r-Reşid'e 
karşı kendisine aylık 5000 ingiliz lira
sından başka silah yardımında da bu
lundular. Abdülaziz, ingiltere'nin deste
ği ile Osmanlılar'a baş kaldırarak 2 Ka
sım 1918'de krallığını ilan eden Mekke 
Emiri Hüseyin'i tanımadı. ingiliz hükü
meti, Şerif Hüseyin'e Taif'in doğusun
daki hurma vahasını işgal yetkisi verdi 
ve Abdülaziz'e de burayı terketmesi için 
ikazda bulundu. Abdülaziz bu ikaza uy
madı ve 26 Mayıs 1919'da Şerif Hüse
yin 'in kuwetlerini yendi; Haziran 1920'
de de Asir'i işgal etti. Daha sonra bü
tün Orta Arabistan'ı idaresi altına aldı. 
Türkiye'de hilafetin ilgasından sonra, 6 
Mart 1924'te Şerif Hüseyin'in kendisini 
halife ilan etmesi üzerine de 8 Eylül'de 
Taif'i ani bir baskınla ele geçirdi. Ardın
dan 17 Ekimde Mekke kan dökülme
den alındı. Böylece Hicaz bölgesi Veh
habiler'in eline geçti. Ürdün ve Irak sı
nı rları ile ilgili olarak ingilizler'le an
laşmalar yaptıktan sonra. HaşimHer'in 
elinde kalan şehirlerden Medine (5 Ara
lık I 925) ve Cidde'yi de (22 Aralık) aldı. 
Bu zaferlerden sonra 1 O Ocak 1926'da 
Hicaz kralı ilan edildi. 

Abdülaziz'in Cebelişemmer bölgesi ile 
Hicaz'da birbirini takip eden fetihleri 
sayesinde Vehhabf Emirliği. Basra kör
fezinden Kızıldeniz'e kadar uzanan Ha
remeyn'i de içine alan bir devlet haline 
geldi. ingilizler de 20 Mayıs 1927'de 
imzalanan Cidde Antiaşması ile onun 
bağımsızlığını tanıdılar. 1932'de ülkenin 
adı Suudi Arabistan Krallığı oldu. Melik 
Abdülazfz, ll. Dünya Savaşı 'nda tarafsız 

kaldı , ancak müttefiklere meyletti; ar
dından Birleşmiş Milletler ile Arap Birli
ğ i teşkilatlarına girdi. 

Abdülazfz b. Suud dirayetli bir krald ı. 

Ülkesini, kendi zeka ve kudretini kul
lanarak geleneksel esaslara göre ida
re etti. ileri teknolojinin önemini kav
ramakta gecikmedi. 1936 ve 1939' da 
petrol imtiyazlarını Amerikalı şirketle

re verdi. Bu şirketler 1944'te Arabian
American Oil Company'yi (ARAMCO) 
kurdular. Melik Abdülazfz. çok muhafa
zakar bir cemiyette bu suretle Ameri
kalılar'ın işlettikleri petrol sanayiini ku
rarak ölümüne kadar günlük üretimi 1 
milyon varile, senelik geliri de 200 mil
yon dolara çıkardı. Petrol gelir leri hızlı 

kalkınmayı temin etti. Yol. su. elektrik. 
havaalanla rı, limanlar, radyo istasyonla-
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rı , telefon şebekeleri. okullar, hastaha
ne ve demiryolla rı bu sayede meydana 
geldi. Birçok kadınla evlenen Melik Ab
dülazfz'in, öldüğü sırada hayatta otuz 
beş oğlu vardı. 9 Kasım 1953'te ölü
münden sonra yerine Prens Suud geçti. 
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Babailer'in reisi olan büyük oğlu 
Abbas Efendi'ye verilen lakap 
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ABDÜLBAKi, La'lizade 

(bk. LA'LizADE ABDÜLBAKİ) . 

ABDÜLBAKi ARiF EFENDi 
(ö. 1125 / 1713) 

Osmanlı Alimi, şair ve hattat. 

_j 

_j 
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İstanbul'da Kasımpaşa'da doğdu. Ba
bası, Tersane-i Amire mahzen katibi Arn
mizade Mehmed Efendi'dir. Bazı eserle
rindeki müellif ve ketebe kayıtlarında 
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dedesinin adının Mustafa olduğu belir
tildiğinden. kaynaklarda Abdülbaki Arif 
b. Mehmed b. Mustafa şeklinde anıl

maktadır. Şiirlerinde Arif mahlasını kul
landığından Arif Abdülbaki olarak da 
tanınmıştır. Arapça kaynaklarda ise Arif 
er-Rumi ismiyle zikredilmektedir. Sa
lim Tezkiresi'nde belirtildiğine göre (s. 
443), medrese tahsilini tamamladıktan 
sonra Rumeli kazaskerliğinden mazul 
Memikzade Mustafa Efendi'den müla
zemet• aldı 11062/ 1652) Şeyhi ise Ve

kayiu 'l-fuzala'da (s . 358) Bosnalı Bali 
Efendi 'den mülazım olduğunu kaydet
mektedir. Fakat i. H. Uzunçarşılı Salim'
in verdiği bilgiyi daha doğru bulmak
ta. doğum tarihi bilinmeyen Abdülba
ki Efendi'nin. Memikzade'den mülaze
met aldığı yıl belli olduğuna göre. 1043'
te ( 1633) doğmuş olmasının kuwet
le muhtemel olduğunu belirtmektedir. 
Abdülbaki Efendi bir müddet Hare
meyn evkafı katipliği yaptı ve sırası ge
lince. 1076 Muharreminde (Temmuz 
1665) istanbul'da kırk akçe yevmiyeli 
Defterdar Yahya Medresesi müderrisli
ğine tayin edildi. Burada görevini t<.
mamladıktan sonra Şeyhülislam Min
karizade Yahya Efendi'nin yaptığı imti-

handa birinci olarak ibtida-i hariç* pa
yesiyle Malulzade Medresesi'ne müder
ris oldu ( 1668) 

Abdülbaki Efendi önce Köprülüzade 
Fazı! Ahmed Paşa'ya. sonra eniştesi 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 'ya inti
sap ederek onların yakın ilgi ve yardım

larını görmüştür. Vazifelerinde başarı 

gösterdiği için süratle dereceleri yük
seltildi ve 1672'de Hüsrev Kethüda, er
tesi yıl Sekban Ali, 167S'te Hayreddin 
Paşa, bir sene sonra Atik Murad Paşa , 

1678'de Mahmud Paşa, ertesi sene Atik 
Vali de Sultan. 1680' de de Süleymani
ye medreselerinde çalışarak müderris
lik hizmetini tamamladı ve 1 092 Rece
binde ( 1681 ) Selanik ka d ısı oldu. Bu 
görevdeyken, zevku safaya düşkün ol
duğuna dair bir şikayet üzerine IV. 
Mehmed'in fermanıyla meslekten çıka
rılarak sürgüne gönderildi (1683) . Açık

ta kaldığı dört yıl boyunca hattatlık ya
parak geçindi. Affedildikten sonra yine 
kadılık göreviyle Bursa'ya tayin edildi 
( 1687). Burada müddetini tamamladı ve 
Mekke payesi ile Kahire kadısı oldu 
(Haziran 1692). Buradan aziedildikten 
sonra istanbul payesini aldı (ı 697) ve 
ardından da istanbul kadılığına getirildi 
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Abdü lbaki 
Arif 
Efendi'nin 
kendi 
hattıyla 

Köprül üzade 
Fazıl 

Ahmed 
Paşa 'ya 

sunduğu 

Jl1ecelletü'r-rab ia 

risalesl 
(Süleymaniye Ktp. , 

Tarlan 

Yazma l arı, 

1 ı 698) Önce Anadolu (ı 702), sonra da 
Rumeli kazaskeri oldu ( 1706). Bu va
zifesinden Antep ve Mudanya arpa
lık*larıyla mazul olan Abdülbaki Efendi, 
171 O'da tekrar Rumeli kazaskeri olduy
sa da burada -müddetini tamamladık
tan sonra Bursa'da ikamete mecbur 
edildi (ı 7 ı ı ı. 1712'de affedilince istan
bul'a döndü. On ay sonra seksen yaşını 
geçmiş olduğu halde vefat etti ve Eyüp 
Sultan Türbesi haziresine defnedildi (8 
Şevval 11 25/28 Ekim t7ı3) Kabrinin tür
beden Bostan iskelesi'ne çıkan kapı
nın solunda, vasiyeti üzerine kendi vak
fı olarak hanımı tarafından yaptırılan 

abdest musluklarının arkasında bulun
duğu belirtilmektedir. Vefatma yazılan 
birçok tarih manzumesi arasında tale
besi Seyyid Vehbi'nin, son mısraı "Gi
dip Arif Efendi kaldı ismi dehre baki" 
(112 51 171 3 ı olan şiiri güzel bir ta'lik ile 
mezar taşına yazılmıştır. Son zamanla
rında malının üçte birini hayır işlerine 

vakfetmiş , ölümünden sonra. damadı 

ve talebesi olan Abdürrahim Faiz Efen
di Eyüp Hamarnı ' nın külhanı karşısında 

adına bir medrese yaptırmıştır. 

Arif Efendi'nin Arapça, Farsça ve 
Türkçe şiir söylemeye kudreti olan. di
van sahibi bir şair ve kelam. ahlak. si
yer gibi dini ilimlerle sarf. nahiv ve be
lagatta devrin önde gelen alimlerinden 
biri olduğunda kaynaklar birleşmekte
dir. Yazıyı Mehmed Tebrizi'den öğrene
rek zamanının "imad"ı kabul edilecek 
kadar iyi bir ta 'lik hattatı olan Abdülba
ki Efendi birçok murakka' ve kıta yaz
mış, kitap istinsah etmiştir. Beyanı. bir 
murakka'da onun 1101 ( 1689-1690), 
1113 (1701-1702) ve 1116 (1704) ta
rihli üç parça yazısını gördüğünü söylü
yorsa da yerini bildirmemektedir. Yetiş
tirdiği pek çok talebe arasında Katib
zade Mehmed Refi Efendi. Vak'anüvis 
Raşid Efendi, Şair Seyyid Vehbi. Şeyhü
lislam ishak Efendi. kendi kölelerinden 
olan ve Padişah llL Ahmed'~ takdim edi
len bir yazısı çok beğenildiği için Abdül
baki Efendi'den satın alınıp azat edil
dikten sonra saraya meşk hacası yapı
lan Ali Rumi belli başlı isimlerdir. Ayrıca 
iyi bir ta'lik hattatı olarak devrinde inşa 
edilmiş birçok eserin kitabesini yazdığı 
tahmin edilen Abdülbaki Efendi'nin, o 
yıllarda kitabelere imza atma geleneği 
yerleşmemiş olduğundan, bu nevi yazı
ları bilinmemektedir. 

Şeyhülislam Esad Efendi, Atrabü'l
asar'da (s. 450) onun mOsikide ilim ve 
pratik bilgi sahibi olduğunu . besteler 



yaptığını belirterek bu sahada da dev
rin üstatlarından biri kabul edildiğini 

yazmaktadır. Ancak Selanik'teki mü
derrisliği sırasında rindmeşrep ve ehl-i 
keyf olduğu suçlamasıyla aziedilmesi ve 
ilmi muhiti sebebiyle, bu yönü ile az 
tanınmış ve eserlerinin bi rçoğu unutul
muştur. Bununla beraber güfte mec
mualarında bazı besteleri zikredilmek
te. edebiyatımızın ve dini müsikimizin 
en güzel eserlerinden biri olan mi'raci 
yesi ise devrinde çok tanındığı gibi gü
nümüze de birçok yazması intikal et
miş bulunmaktadır. 

Eserleri. Devrinin yaygın deyimiyle "he
zarfen ·· bir kişiliğe sahip olan Abdül
haki Efendi'nin edebiyat. sarf. nahiv ve 

Abd ülbaki Ari f Efendi'nin Menahicü 'f.usali'd·diniyye ila 
meuak ı{i'f.makas ıdi'l·ayniyye ad lı eserinin müellif hatt ı 

nüshas ı (Sü leymaniye K ıp .. Şehid Ali Paşa. nr. 1631. vr. l h) 

ilm-i kelama dair irili ufaklı birçok eseri 
ile bazı tercüme ve şerhleri bulunmak
tadır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Di
van. Türkçe şiirlerinin yer aldığı bu ese
rin istanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
!TY. nr. 71 o. 2796. 5562 / ı ı ile Süleyma
niye Kütüphanesi'nde (Esad Efendi. nr. 
2660} nüshaları bulunmaktadır. Yazma 
Divanlar Katalogu'nda (lll , 613) istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi 'nde kayıtlı !TY. 
nr. 5562 / ı ı yazmanın içinde (vr ı 32b-
15 1 • l Abdülbaki Efendi'ye ait birkaç ya
zı örneği bulunduğu belirtilmekteyse 
de, bu sayfalarda onun münşeatından 
nakledilmiş bazı parçalar va rdır. Bilhas
sa kaside ve gazelleriyle tanınan şairin 
divanında Sultan ll. Mustafa, Köprütü
zade Fazı! Ahmed Paşa, Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin 
Paşa gibi devlet büyükleri hakkında ya
zılmış birçok kaside yer almaktadır. 

ismail Paşa'nın !iaJ_ıu'l-melm ı1n'da be
lirttiğine göre Farsça şiirlerinin toplan
dığı bir divanı varsa da bugüne kadar 
herhangi bir nüshasına rastlanmamış
tır. 2. Mi'racndme. Manzum bir eser 
olup devrin önde gelen bestekarların

dan Niznam Yüsuf Efendi tarafından 

bestelenmiştir. Abdülbaki Efendi, eseri
nin her yıl Mi'rac kandilinde Eyüp Ca
mii'nde okunması ve bu esnada davetli
lere şeker. şerbet. öd ve anber ikram 
edilmesi için bir vakıf yapmış ve eser 
uzun yıllar bu şekilde okunmuşsa da, 
sonraları bestesi Nayi Osman Dede'nin 
mi'raciyesiyle karışarak unutulmuştur. 

Eserin istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr. 2480. 2633, 4636} ve Süley
maniye Kütüphanesi'nde ( H acı Mahmud 
Efendi. nr. 3702. 3879. 4478: La la i smail , 
nr. 264 / ı } birçok yazması bulunmakta
d ı r. Mi'raciyeler üzerinde bir doktora 
çalışması hazırlayan Metin Akar, incele
mesinde Abdülbaki Efendi'nin bu eseri
ni de tanıtmış, ancak onun ölüm tarihi 
ni yanlış olarak 181 O gösterdiği için 
mi'raciyenin yazılış tarihini de "181 O yı
lından önce" kaydıyla belirtmiştir. Ayrı 

ca Metin Akar. Abdülbaki Arif'in eseriy
le Arif Süleyman ' ın mi'raciyesini birbiri
ne karıştırarak tek bir esermiş gibi 
göstermektedir. Gerçekte Arif Süley
man' ın da manzum bir mi' raciyesi bu
lunmaktadır. Nitekim Reisülküttab Arif 
Efendi divanı içinde basılan (Bulak 1258) 
iki mi 'raciyeden biri Abdülbaki Efen
di'ye ait olduğu halde diğeri Arif Süley
man'ın eseridir. Abdülbaki Efendi 'nin 
mı racıyesi . Manzı1me-i Mi'rdci yye 
adıyla Tahirülmevlevi tarafından yanlış 
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olarak Sırrı Abdülbaki Dede'ye ait gös
de'ye ait gösterHip ayrıca da basılmıştır 
ıi s tanbu l 13 1 8 ) 3. Siyer-i Nebi. Manzum 
bir mukaddimeyle başlayan bu mensur 
eser. Hz. Peygamber'in ecdadından iti
baren peygamberliğinin dördüncü yılına 
kadar cereyan eden olayları anlatmak
tadır. Ancak Abdülbaki Efendi eserini 
parça parça yazdığı ve bitirerneden ve
fat ettiği için, Si yer-i Nebi, Veziriazam 
Nevşeh i rli ibrahim Paşa'nın emriyle, Ab
dülbaki Efendi'nin damadı Faiz Efendi 
tarafından 1131 Recebinde (1719) ta
mamlanmıştır. Eserin Faiz Efendi hat
tıyla 1131'de (1719) yazılmış nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde 1 H üsrev 
Paşa, nr. 414) mevcuttur. Vak'anüvis Ra
şid, siyerini övmekte ve devrinde çok 
beğenildiğini belirtmektedir. Sağlığında 
yazılmış ( 11 2 ı 1 1709- ı Ol eksik bir nüs
hası ise istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde (TY, nr. 14 72) bulunmaktadır. 
Aynı yerde (TY. nr 1673, 97 14 ı ve Süley-

Menahicü ·ı·usatün, Abdülbaki Arif'in torun u Me h med 
Şeref efendi hatt ıy l a yazı l m ı ş nüshasından ketebe s ayfa sı 

(lü Ktp .. TY. nr. 2155, vr. 108·') 
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maniye Kütüphanesi'nde (Esad Efendi. 
nr. 3719/7; H alet Efendi, nr. 733; Hamidi
ve. nr. 954, 955) başka nüshaları da var
dır. 4. Menahicü'l-usı1li'd-diniyye ila 
mevakıfi'l-makasıdi'l-ayniyye. Kelam 
ilmi . ve metotları hakkında yazılmış 

Türkçe bir kitaptır. Ancak kaynaklarda 
ve kütüphane fihristierinde adı Kita
bü '1-Menahic, Menahi cü 1- usı1li'd-df

niyye, Menahicü'l-vüsı11 ila medari
cü 'I-usul, Nı1rü '1-lami' burMnü 's-satı ·, 
Hakayıku'l-meram ii tahkiki dekayı
kı ilmi keJQm, Menahic tf ilmi kelam 
gibi değişik şekillerde geçmektedir. Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Şehid Ali 
Paşa, nr. I 63 I) müellif hattıyla bir nüs
hası bulunmaktadır. Müellif eserinin 
mukaddimesinde, şer'i ilimierin esası 

olan ilm-i kelamın herkesçe bilinmesi 
gerektiğini. ancak bu sahada Türkçe 
bir eser yazılmadığını söyleyerek bir ri
sale kaleme almaya başladığını, daha 
sonra bundan vazgeçtiğini, fakat Ve
ziriazam Merzifonlu Kara Mustafa Pa
şa'nın emriyle müsveddeleri birleştire

rek eserini tamamladığını belirtmekte
dir. Eser kelam ilminin tarifi, mevzuu, 
faydası. kıymeti ve gayesi, mebde ve 
mead*. Matüridi ve Eş'ari mezhepleri 
arasındaki ihtilaflar, sıfatullah, ilm-i 
gayb, kader, nübüwet, mi'rac, melek
ler. cin ve şeytan, kıyamet, cennet-ce
hennem. rü'yet•, imarnet ve hilafet gi
bi her birine "matlab" adı verilen bölüm
lere ayrılmıştiL Kütüphanelerde pek çok 
yazması bulunan eserin istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki bir nüsha
sı (TY. nr. 2 ı 55 ), torun u Mehmed Şeref 
Efendi tarafından 113S'te ( 1722-23) 
güzel bir ta'likle yazılmıştır. 5. Mu~ad
dime-i Al]la~-ı Naşırf Mu 'arrebi. Nasi
rüddin-i Tüsfnin eseri olan A!Jlalf-ı Na
şıri*nin mukaddime kısmının Farsça'
dan Arapça'ya tercümesidir. 6. Mukad
dime-i Fethiyye. Kaynaklarda Maka
me-i Fethiyye adıyla da anılan bu ese
rin mahiyeti hakkında tam bir bilgi el
de edilememişse de, isminin yazılışında 
bulunması muhtemel bazı imla hataları 
göz önüne alınarak Makale-i Kandiy
ye ile aynı eser olabileceği tahmin edil
mektedir. 7. Makale-i Kandiyye. Köp
rülüzade Fazı! Ahmed Paşa'nın Uyvar'da 
kazandığı başarı ve Kandiye'yi zaptet
mesi dolayısıyla yazılmış bir manzume
dir. Brockelmann eserden, Maqamat 
fatJ:ı Qandfya adıyla bahsetmekte ve 
bir nüshasının Leiden'de bulunduğu

nu bildirmektedir (bk. GAL Suppl., ll , 
630). 8. Ma 'ne'l-bid 'a. Arapça küçük 
bir eserdir. Atıf Efendi Kütüphanesi 'n
de (nr. 2822) kayıtlı mecmuanın baş ta-
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rafında bulunmaktadır. 9. İmru' [in ve 
nefsühı1. Nahiv ilmiyle ilgili Arapça bir 
risaledir. Bir nüshası Atıf Efendi Kütüp
hanesi'ndeki mecmuada yer almakta
dır. 10. el-Ma 'rife ve'n-nekre. Nahivle 
ilgili Arapça bir eserdir. Atıf Efendi Kü
tüphanesi'nde aynı mecmua içinde bir 
nüshası mevcuttur. 11. ŞerJ:ıu ~aşfde-i 

'Abdullah Paşa. Köprülüzade Abdullah 
Paşa'nın Arapça bir kasidesinin şerhi

dir. Bu eserin de Atıf Efendi Kütüpha
nesi'nde aynı mecmua içinde bir nüsha
sı vardır. 12. Ta 'ribü RisQJeti'l- 'isam 
fi'l-J:ıalp~ati ve'J-mecaz. isamüddin el
İsferayinfnin (ö. 944 / 1537) Risale ii 
'ilmi'l-mecaz adlı Farsça eserinin Arap
ça tercümesidir. Bir nüshası Leiden'de 
E. J. Brill koleksiyonunda bulunmaktadır 
(bk GAL Suppl. , ll , 571). Ayrıca Atıf Efen
di Kütüphanesi'ndeki mecmua içinde 
de (nr. 2822) yer almaktadır. 13. Risdle-i 
Lam. Hediyyetü'J. 'arifin'de belirtildi
ğine göre nahivle ilgili bir eserdir. Şey

hi. eserin adını Risale-i Lam-ı Ta 'rif ola-

Abdülbaki Arif Efendi 'nin, Selanik kadısı iken Köprül üza
de Fazıl Ahmed Paşa'ya takdim ettiği manzum bir ariza 
(Diuan, lü Ktp., TV, nr. 5562/1, vr. 133•) 

rak vermektedir. 14. Tahmis-i Ka
side-i Banet Su 'ad. Ka'b b. Zühey~'in 
Kaşfde-i Bürde adıyla da anılan şiiri

nin tahmisidir. Bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (H . Hüsnü Paşa, nr. 
ı o ı 3/ 3 ı bulunmaktadır. 

Müstakimzade, Abdülbaki Efendi'nin 
1116 (1704-1705) yılında kaleme aldığı 
hatla ilgili bir risalesinden bahsederek 
onun, hattaki hacası Mehmed Tebri
zfden iranlı hattat Mir Ali Tebrizi hak
kında duyduğu bir bilgiyi naklettiğini 

belirttiğine göre, böyle bir risalesi oldu
ğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde Tarlan yaz
maları arasında Mecmı1a-i Netise baş
lıklı bir mecmuanın (nr. 75 / 5) beşinci 

risalesi olarak yer alan Takdimü me
celleti'r-rabia isimli bir risale Abülbaki 
Efendi'nin kaleminden çıkmış ve Köp
rülü Fazı! Ahmed Paşa'ya sunulmuş

tur. İçinde çeşitli şairlerden derlenmiş 
Farsça, Arapça ve Türkçe şiirlerle mü
ellifin kendi eseri olan bazı Arapça ve 
Türkçe yazılar bulunmaktadır. Ayrıca 

istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de mevcut Divan'ı (TY, nr. 5562 / ı) için
de bulunan çeşitli konulardaki yazıla

rın (vr. J32b-J5J•J Abdülbaki Arif Efen
di'nin kendi kaleminden çıkan münşe
atından nakledilmiş olduğu bazı sayfa 
altlarında açıkça belirtilmiştir. Bu ibare
ler onun bir münşeat mecmuası kale
me aldığını göstermekteyse de, günü
müze kadar bir nüshasına rastlanama
mıştır. 
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