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Aslen Merzifonlu'dur. Altmış yaşlarında
göre (Hadikatü'l-vüzera, s. 120)
1640 yılı civarında doğduğu tahmin edilebilir. Hemşehrisi Kara Mustafa Paşa'ya
intisap etti ve onun yanında yetişti. Önce
silahdarı. ardından kapıcılar kethüdası oldu. Mustafa Paşa ile birlikte Viyana kuşat
masına katıldı ( 1683). Seferden döndükten sonra hacca gitti. 168S'te çavuşbaşı
lığa, bir yıl sonra vezirlikle Sakız ve 1688
yılı sonlarında Hanya muhafızlığına tayin
edildi. 1690'da Erzurum beylerbeyiliğine
getirildi. Bu görevi esnasında Anadolu'dan cepheye asker sevkiyle görevlendiriidi ve aynı yıl içinde İstanbul kaymakamlığına tayin edildi. Ertesi yıl Diyarbekir beylerbeyi olan Hacı Ali Paşa, doğru
luk ve dürüstlüğü göz önüne alınarak 9
Receb 11 03'te (27 Mart 1692) Ar abacı Ali
Paşa'nın yerine vezlriazamlığa getirildi.
Bu münasebetle söylediği, "Mukadder bu
imiş. yoksa benim işim değil ; ya rab hayr
eyle, halas eyle!". sözlerinden (Anonim Osmanlı Tarihi, vr. 22•) bu makama fazla
istekli olmadığı anlaşılmaktadır. Mayıs ayı
başlarında Edirne'ye gelen Ali Paşa, şeh
re girerken vüzeradan Defterdar Ali Paşa, Elmas Mehmed Paşa, Kaymakam Ali
öldüğüne
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Paşa. şeyhülislam , naklbüleşraf, kazasker, ocak ağaları, divan mensupları ve öteki devlet ileri gelenleri tarafından karşı
landı. ll. Ahmed de Mevlevl şeyhi kılığın
da bu karşılama törenini gizlice takip etti
(Silahdar. Tarih, II, 640). Daha sonra saraya giden yeni vezlriazam, Has Oda Köş
kü'nde padişahla görüşerek ondan sadaret mührünü teslim aldı. Dönemin ünlü
şairlerinden Nabi, Ali Paşa için yazdığı kasidesinde bu olay için. "Bir beşir erdi beşaretle dedi tarihin 1 Ali Paşa'ya mübarek ede sadrı Mevla" beytiyle tarih düşür
müştür (Anonim Osmanlı Tarihi, vr. 48•) .
Hacı Ali Paşa 30 Haziran 1692 tarihinde Avusturya seferine çıktı . Bu sefer için
gerekli masraflar, önemli ölçüde selefi
Arabacı Ali Paşa'nın müsadere edilen metrOkatından karşılanmıştı . Belgrad'da yapılan istişarl toplantıda uzun zamandan
beri süren savaşlardan dolayı askerin yorgunluğu göz önüne alınarak karşı taraftan bir saldırı olmadan savaşa girilmemesine, ancak muhtemel bir kuşatmaya
karşı Belgrad Kalesi'nin tahkimine ve müdafaa harbi yapılmasına, ayrıca yine muhtemel bir sefer için 1\ına ve Sava nehirlerinin üzerine birer köprü kurulmasına karar verildi. Belgrad Kalesi'nin tahkiminden sonra Ali Paşa Edirne'ye döndü. Rahatsız olduğundan bu sefere araba ile gidip gelmişti. o ·yıı içinde her ne kadar savaş yapılmamışsa da Belgrad Kalesi'nin
tahkimi ertesi yıl gerçekleşen Avusturya

yıp

sadece geçimi için Mihaliç ve Karesi
gelirini istedi. Yeni vezlriazam, yıllık geliri 15.000 kese civarında
olan bu yerlerin iradıyla geçinemeyeceğini hatıriatınca böyle sefer vaktinde hazinenin darlığı sebebiyle bunun bile çok
olduğunu söyleyerek kanaat edeceğin i
belirtti ( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s.
441 ) . Aynı kanaatkarlığı daha önce Diyarbekir beylerbeyiliği sırasında da göstermişti. Malları müsactere edilmeyen Hacı
Ali Paşa'nın sadece atiarına el konuldu.
Emekliye ayrıldıktan sonra bir süre Küçükçekmece'deki çiftliğinde oturdu; daha sonra Bursa'ya yerleşti. 1698 yılında
Hanya, ardından Kandiye muhafızlığına
tayin edildi ve 12 Cemaziyelewel 1112
(25 Ekim 1700) tarihinde burada vefat
etti.
arpalıklarının

Kantemiroğlu tarafından "Serpuşçu"

(Osmanlı imparatorluğu 'nun Yükse/iş ve
Çöküş

Tarihi, lll, 223, 228), fakat daha
olarak "Çalık" lakabıyla da anılan
Ali Paşa bir yıl sadrazamlık görevinde bulunmuş, devrin kaynaklarına göre doğ
ruluk, mertlik ve dürüstlüğüyle temayüz
etmiştir. Sadareti sırasında öteden beri
vezlriazamlara verilmesi adet olan caize
ve hediyeleri alınayıp hazineye aktarmasıyla da örnek davranış sergileyen Hacı Ali
Paşa'nın oğlu Hüseyin Beyefendi ilmiye sı 
nıfından yetişmiş. Süleymaniye medreseleri müderrisliğine ve Şam kadılığına
kadar yükselmiştir (Şeyh!, ll, 357).
yaygın

kuşatmasında işe yaramıştır.

Bir müddet sonra, kendisinin tam itimazhar olan Defterdar Canib Ahmed Efendi'nin, aşırı vergi talebi yüzünden halka zulmettiği gerekçesi öne sürülerek padişah emriyle görevden alınma
sına karşı çıkması aziine yol açtı (20 Receb ı 104/27 Mart 1693). Onun padişahla
olan tartışmasını nakleden kaynaklara
göre Ali Paşa. defterdar zulüm yapmışsa
bundan kendisinin sorumlu bulunduğu
nu. gerçekten zulüm ve hıyaneti doğruy
sa azi ile yetinilmeyip hemen katledilmesi gerektiğini, ancak bunun doğru olmadığını, böyle garaz sahiplerinin sözleriyle
hareket edilirse devlete hizmet edemeyeceğini söyl emiş ve sadaret mührünü
ll. Ahmed'e teslim etmiştir. Olaya şahit
olan Silahdar Mehmed Ağa ise mührün
padişah tarafından istendiğini, Hacı Ali
Paşa'nın ağlayarak af dilediğini belirtir
(Tarih, ll, 695-696). Verine getirilen Bozdklu Mustafa Paşa'nın ricası üzerine
tekrar huzura kabul edilen Ali Paşa'ya
nereyi isterse oraya tayin edileceği bildirildiyse de mansıb talebinde bulunmamadına

BİBLİYOGRAFYA

:

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiat (haz. Abdü lkadir Özcan). Ankara 1995, s.

347, 365, 389-390, 395, 421-422, 424, 430432, 440-442; Anonim Osmanlı Tarihi, Berlin
Staatsbibliothek, nr. Hs. 216, vr. 22', 42•. 47•·•,
48•, 50•, 53•-56•; D. Kantemir, Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun Yükse/iş ve Çöküş Tarihi (tre. Özdemir Çobanoğ lu). Ankara 1980, lll, 223-228,
445; Hadikatü'l-vüzera, s. 119-120; Silahdar.
Tarih, ll, 633, 639-640, 647, 694 vd.; a.mlf.,
Nusretname, ll, 42; Şeyhi. Vekayiu'l-{uzala, ll,
99, ıo2, ı 17, 118, 218, 320, 357; Raşid, Tarih, ll, 104, 150, 188-189, 195-197;Sicill-i0smanf, lll, 523-524; IV, 808; Danişmend. Kronoloji, lll, 473, 474, 476, 518-519; Uzunçarşılı, Os. man/ı Tarihi, 111/1, s. 548, 549-550, 552, 588;

111/2, s. 436-440 .

r.:ı

ıl!!

ABDÜLKADiR ÖZCAN

r
HACI ARiF BEY
(1831-1885)

L

Türk musikisi

bestekarı,

hanende.

_ı

1831 yılı sonlarında İstanbul Eyüp'te
doğdu. Asıl adı Mehmed Arif olup Eyüp
Şer"i Mahkemesi başkatiplerinden Ebubekir Efendi'nin oğludur. Daha sıbyan rnek-

HACI ARiF BEY
tebinde iken sesinin güzelliğiyle dikkati
çekti ve mektebin ilahicibaşısı oldu . MGsikiye olan kabiliyetinin, komşusu bestekar Şahinbeyzade Mehmed Bey tarafın
dan anlaşılması üzerine ondan ilk müsiki
derslerini almaya başladı. Bu arada yine
komşusu olan Hafız Mehmed Zekal Efendi'den bazı eserler meşketti. MOsikide
ilerleme kaydedince hocası Mehmed Bey
onu Hammamlzade İsmail Dede ile tanış
tırdı. Arifi çok beğenen i smail Dede kendisine bir müddet ders verdi.

niyal Valide Sultan'ın nedirnelerinden Ni~
garnlk adlı kıza aşık olunca valide sultan
onları evlendirdi. irade-i seniyye ile ve 40
altın maaşla saraydan çıkarılan Arif Bey,
1876 yılına kadar beş yıl süreyle Şura-yı
Devlet'te katiplik ve Beykoz'da maliye
müdürlüğü görevlerinde bulundu. ll. Abdülhamid tahta çıktığı zaman Zincirlikuyu'daki çiftliğinde münzevi bir hayat yaşamaktaydı. iran'ın istanbul büyükelçisi
Mareşal Muhsin Han ll. Abdülhamid'i bir
ziyareti esnasında iran şahının Arif Bey'i
çok beğendiğini, daha önce şahın istanbul'u ziyaretinde huzurunda Arif Bey'in
okuduğu HEıfız'a ait Farsça bir gazelin
bestesini unutamadığını, şu sırada Osmanlı sarayında bir görevi bulunmadığın
dan onu Thhran sarayına davet etmek istediğini ifade etti. Ancak ll. Abdülhamid.
Hacı Arif Bey'i tekrar Muzıka-i Hümayun'a
alacağını söyleyerek buna izin vermedi.

Mehmed Bey tarafından Muzıka-i Hümayun'un Türk mOsikisi kısmına kaydettirilen Arif Bey, aynı zamanda Bab-ı Seraskerl Kalemi'nde katip yardımcısı olarak göreve başladı (1844). Muzıka-i Hümayun'da Mehmed Bey'in meşklerine,
ayrıca Haşim Bey'in derslerine katıldı.
Sarayda Sultan Abdülmecid'den yakınlık
gördü ve yirmi yaşlarında ona mabeyinci
oldu. Bir müddet sonra Harem-i HümaHacı Arif Bey'in, kolağası rütbesiyle yeyun'daki cariyelere meşk hocası tayin
niden Muzıka-i Hümayun'a alındığı bu
dördüncü devresinde öncekiler kadar ilgi
edildi. Burada tanıdığı Çeşmidilber adlı
cariyeye aşık olunca onunla evlendirildi
gördüğü söylenemez. Bestekarta ll. Abve saraydan uzaklaştırıldı. Ancak hanı
dülhamid arasında ewelki padişahlarla
olduğu gibi samirniyet kurulamadığı anlamının kendisini terketmesi üzerine tekrar saraya alındı ve yine cariyelere meşk
şılmaktadır. Nitekim bir defasında padihocası olarak görevlendirildi. Onun bu sı 
şah birkaç yeni şarkısını bizzat Arif Bey'den dinlemek istemiş, fakat bestekar
ralarda kürdüi-hicazkar makamında bestelediği, "Niçin terkeyleyip gitlin a zalim"
hastalığını ileri sürerek özür dilemişti. Padişahın bestekarı tekrar çağırtması üzemısraı ile başlayan şarkısı bu ayrılıktan
rine de mabeyinciye, "Sanatta irade-i hüduyduğu üzüntüyü dile getirmektedir. Hacı Arif Bey'in bu görevi de aşık olduğu Zülmayun olmaz" dedikten sonra ll. Abdülhamid'in babasından ve amcasından dafinigar adlı cariye ile evlenmesi ve tekrar
saraydan ayrılması ile son buldu. Yeni haha fazla rağbet gördüğünü söylemişti.
nımı da bir yıl sonra veremden ölünce bu
Bunun üzerine padişah bestekarın Muzı
ka-i Hümayun'daki odasında hapsedildefa hissiyatını segah makamındaki, "Olmaz ilaç sine-i sad-pareme" ve hicaz mamesini emretti. Elli gün odasından çıka
karnındaki, "Kamer-çehre perl-rü tende
mayan Hacı Arif Bey yeni bestelediği.
canım" mısraları ile başlayan şarkıları ile . "Ahteri düşkün garlb ü aşık-ı avareyim"
ifade etti. Sultan Abdülaziz'in tahta çık
mısraı ile başlayan nihavend şarkısını hümasıyla (1861) tekrar Harem-i Hümayun'kümdarın huzurunda okuması için arkadaşı sermüezzin Rifat Bey'den ricada budaki serhanendelik ve meşk hocalığı görevine getirilen Hacı Arif Bey, on yıl sürlundu. Bunun üzerine cezası affedilen
dürdüğü bu görevi sırasında da PertevArif Bey miralay rütbesine yükseltildi.
Bu olaydan sonra Muzıka-i Hümayun'a
nadiren uğrayan Hacı Arif Bey'in geçim
sıkıntısı çektiği anlaşılmaktadır. Vefatın

kadar önce kalp hastalığına
Kürdlli-hicazkar makamında
ki, "Gurüb etti güneş dünya karardı" mıs
raı ile başlayan şarkısını besteledikten
kısa bir süre sonra 28 Haziran 1885 tarihinde Muzıka-i Hümayun'daki odasında
vefat etti ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi
Dergahı'nın haziresine defnedildi. Rauf
Yekta Bey ise onun Kuruçeşme'de bir arkadaşının yalısında vefat ettiğini kaydeder. Arif Bey'in ne zaman hacca gittiği-

dan bir
·

Hacı

Arif
Bey

yıl

yakalandı.

ne dair bir kayda rastlanmamıştır. ibnülemin Mahmud Kemal bestekarın seyyid
olduğunu ileri sürer.
Hacı Arif Bey hiçbir sazı çalmasını. hatta nota yazısını dahi öğrenmediği halde
bestekarlık dehası ile zamanının müsikişinasları arasında müstesna bir yere sahip olmuştur. Hammamlzade İsmail Dede'den sonra XIX. yüzyılın en büyük bestekarı ve özellikle şarkı formunda Türk
mOsikisinin en önde gelen sanatkarı kabul edilmiştir. Şarkılarının çoğunun güftesi Mehmed Sad! Bey' e ait olan Arif Bey
velüd bir sanatkardır. Süratle beste yaptığı, hatta bir gecede sekiz şarkı bestelediği söylenir. Sultan Abdülaziz'in verdiği bir güfteye yedi ayrı makamda beste
yapması da bu alandaki gücünün bir
delilidir.

Kuwetli bir hafızaya sahip olduğundan
ezberinde binlerce eser bulunan Hacı
Arif Bey, aynı zamanda Türk müsikisi tarihinin sayılı hanendeleri arasında yer
alır. Sesinin güzelliği üstün müsiki kabiliyeti ve sanat anlayışı ile birleşince ortaya
müstesna bir icra üslübu çıkmıştır. Okuyuşundaki güzel tavrı hocası Haşim Bey'den aldığı söylenir.
Hacı Arif Bey, terkip ettiği kürcfıti-hicaz
kar makamı ve düzenlediği müsemmen
usulüyle müsiki nazariyatı sahasında da
söz sahibi olduğunu ortaya koymuş. aynca Mecmua-i Ariti (istanbul 1290) adlı
bir de güfte mecmuası tertip etmiştir.
Kendisine ait güftelerin de yer aldığı bu
kitapta ellinin üzerinde makamdan 1000'den fazla eserin güftesini toplamıştır.

Hacı Arif Bey, Türk müsikisinde "neoklasik" ve "romantik" denilen sanat akı 
mının kurucusudur. Kendisinden önce
neoklasik tarzda lll. Selim, Harnmamlzade İsmail Dede, Şakir Ağa gibi bestekarlar şarkı bestelemişse de Hacı Arif
Bey bu alanda çığır açmıştır. Ritim çeşit
liliği. melodi renkliliği ve zenginliğiyle dikkati çeken şarkı bestekarlığındaki üstün
seviyesiyle Hacı Arif Bey bu formun gerçek anlamda ihya edicisi kabul edilmelidir.
"Fasl-ı atık"

ve

"fasl-ı

cedld" olarak ikiHümayun'un fasıl takımındaki fasl -ı atık kadrosunda yer alan
ve saraydan ayrı kaldığı yıllarda da bu çalışmalarını devam ettiren Arif Bey'in tesirinde kalmayan şarkı bestekarı yok gibidir. Bunlar arasında, aynı zamanda talebesi olan ve sanat anlayışının en güçlü
temsilcisi kabul edilen Şevki Bey'in farklı
bir yeri vardır. Ayrıca Kanuni Mehmed

ye

ayrılan Muzıka-i
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HACI ARiF BEY
Bey, Mustafa Servet Efendi, Santurl Edhem Efendi, Leon Hancıyan. Giriftzen
Asım Bey ve Lemi Atlı gibi musikişinaslar
da onun meşhur talebelerindendir.
Şiirle de uğraşan ve bir kısım bestelerinin güftesini bizzat yazmış olan Arif Bey
1OOO'i aşkın şarkı ile 1OO'den fazla ilahi
ve diğer formlarda eser bestelemiş. ancak bunlardan yaklaşık üçte ikisi notasız
lık yüzünden unutulmuştur. Bir tesbite
göre günümüze ulaşan eserleri kırk dört
makamdan meydana gelmiş olup (Öztuna, I, ı 03- 108) bunlar arasında en çok niMvend, kürdlli-hicazkar. hicaz. suzinak,
karcığar. uşşak. hicazkar, muhayyer. hüzzam. rast. saba, ısfahan ve hüseynl makamlarının tercih edildiği görülmektedir.
Suphi Ezgi'nin Hacı Arif Bey külliyatı üzerinde tamamlanmamış bir çalışması vardır.
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HACI ARiF BEY, Kanuni
(1862- ı 91 1)
Türk virtüozü ve
L

bestekarı.
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istanbul Aksaray'da Hubyar mahallesinde doğdu. ilköğreniminden sonra girdiği Koca Mustafa Paşa Askeri Rüşdiye
si'nden mezun oldu. 188S yılında Posta
ve Telgraf Nezareti Muhasebe Müdürlüğü'nde katip olarak göreve başladı. Bu
görevde iken 13 Kasım 1893'te kendisine salise rütbesi verildi. 189S'te eyalet .
Posta ve Telgraf Müdürlüğü başkatibi olarak Yemen'e tayin edildi. Hac faıizasını da
yerine getirerek San'a'ya giden _
A rif Bey
burada altı yıl kaldıktan sonra istanbul'a
döndü. Posta ve Telgraf Nezareti Tahrirat-ı Ecnebiyye Kalemi'nde başkatip olarak çalıştı. S Mayıs 190S'te saniye rütbe-
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sine yükseltildi. 191 O yılında tekrar Yemen'e gönderildiyse de oradaki isyan sebebiyle kısa sürede istanbul'a dönmek
zorunda kaldı. Nezaret muhasebesinde
bir müddet başkatiplik, ardından Galata
Postahanesi'nde veznedarlık yaptı. Bu
sırada üçüncü defa Yemen'e gitti, ancak
bu görevi de kısa sürdü ve Menaha'da koleradan öldü.
Türk mOsikisinin önde gelen kanun virtüozları arasında yer alan Hacı Arif Bey,
bestelediği

eserlerle güçlü bir bestekar
da göstermiştir. Musikiye, memuriyetinin ilkyıllarında aynı dairede birlikte çalıştıkları kanuniSarı Talat Bey'den
aldığı derslerle başladı. Birkaç yıl süren
bu derslerin ardından kısa zamanda kendini tanıttı. Hacı Kirarni Efendi'den din
dışı eserler meşketti. Yemen'de bulunduğu sırada da sazı ile meşguliyetini devam ettiren Arif Bey kanunu mandalsız
çalardı. Başlangıçta kolay olduğu için bu
sazın mandaila çalındığını, ancak ilerleme kaydedildikten sonra işin parmaklara
dayandığını, bazı eserlerdeki seslerde ve
özellikle şedlerde mandaim yetersiz kaldığını. bu sesleri bulmak üzere mutlaka
tırnağı perdelerde kullanmak gerektiğini
belirtirdi. Zira mandallı kanunun başlan
gıçta kofay olmasına rağmen daha sonra
zorlaştığını. ilk zamanlarda güç olan mandalsız kanunun ise giderek kolayiaştığını
söylerdi. Kanunu çok seri akort etmesi ve
falsosuz sesler basması ile tanınan Arif
Bey bu sazı icrada yeni bir ekol meydana
getirmiştir. Ayrıca bu sazda önemli bir
merhale kabul edilen "fıskeli icra" şekli
nin de ilk uygulayıcısı olduğu söylenmektedir.
olduğunu

Zekai Dede, Bolahenk Nuri Bey, Kaşı
yarık Hüsameddin Efendi, Hacı Faik Bey,
Yeniköylü Hasan Efendi, Lamekani Mustafa Efendi gibi musikişinaslarla aynı meclislerde bulunup onlardan faydalanrna
imkanı bulan Hacı Arif Bey, ll. Meşruti
yet'in ilanından sonra Koska'da faaliyete

Kanüni
Hacı

Arif
Bey

başlayan

Darülmusiki-i Osmanl Cemiyetryer almış ve Tepebaşı Tiyatrosu'nda TanbOri Cemi! Bey,
Santurl Edhem Efendi ve Üdl Nevres gibi ünlü virtüozlarla konserler vermiştir.
Bu arada birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında kanuni İsmail Zühdü, kanuni Nazım. kanuni Reşad, kanuni Tahsin.
kanuni Salim, kanuni Fethi beylerle Fahri
Bey (Kopuz) ve kendi oğlu Zeki Arif Ataergin özellikle zikredilmelidir.
nin

kurucuları arasında

Yılmaz Öztuna'nın tesbitine göre Hacı
Arif Bey'den günümüze peşrev, saz semaisi, beste, semai, marş. sirto ve şarkı
formlarında doksanın üzerinde eser ulaş
mış olup bunlardan yetmiş tanesi şarkı
dır. Ayrıca bazı taksimleri plaklara alınan
Hacı Arif Bey, o devirde unutulmaya yüz
tutmuş makamlardan sultanlyegahı canlandırmaya çalışmıştır. Sultanlyegah peş
revi onun en tanınmış eserlerindendir.
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HACI BAYRAM-ı VELi
(ö. 833/1430)
L

Bayramiyye tarikatının kurucusu.

_j

Anadolu topraklarında doğup büyüyen
bir Türk mutasawıfı tarafından kurulmuş
ilk tarikat olan Bayramiyye'nin plri Hacı
Bayram-ı Veli, XIV. yüzyılın ilkyarısında Orhan Gazi döneminde Ankara'da doğdu.
Taşköprizade, Mecdl Efendi, Sarı Abdullah Efendi ve İsmail Hakkı Bursevl'nin
verdiği bilgileri aktaran Sursalı Mehmed
Tahir'in risalesi (Hacı Bayram-ı Veli, istanbul ı 329) ve Mehmed Ali Ayni'nin Sursalı
Mehmed Tahir'in eserindeki bilgileri aş
mayan hacimli kitabı ile (Hacı Bayram-ı
Veli, istanbul ı 343). Fuat Bayramoğlu'
nun bu iki kitabı temel almakla birlikte
daha çok Hacı Bayram ailesi adına vefatından sonra tesis edilen vakıftarla ilgili
XVIII ve XIX. yüzyıl resmi belgelerini ihtiva eden ve dikkate değer bir gayret ürünü olan eseri (Hacı Bayram-ı Veli; Yaşamı
Soyu-Vakfı, 1-11, Ankara 1983) dışında, hakkında kaynakların tenkidine dayalı ciddi
bir çalışma yapılmamıştır. Hacı Bayram-ı

