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MEHMED ARiF BEY 
(1845-1897) 

Türk hukukçusu ve yazar. 
_j 

29 Mart 184S'te Erzurum'da doğdu. 
Karacehennem ibrahim Paşa'nın yeğeni 
Asakir-i Nizamiyye-i Şahane topçu mira
laylarından Hacı Ömer Bey'in oğludur. 
Tahsilini Erzurum'da tamamladı. Arapça, 
Farsça. coğrafya ve hesap okudu. Ağus
tos 1861'de Dördüncü Ordu Meclisi Tah
rirat Odası'na mülazim oldu. Bir yıl sonra 
ordu merkezi Erzincan'a nakledilince Er
zurum eyaleti tahrirat odasına geçti. 14 
Aralık 186S'te Erzurum vilayeti meclis-i 
temyiz-i hukuk başkitabetine tayin edii
diyse de meclisin lağvı üzerine 1 3 Mart 
1867'de yeni oluşturulan meclis-i deavi 
başkitabetine ve ertesi yıl meclis sorgu 
hakimliğine getirildi. 9 Eylül1869 tarihin
de divan-ı temyiz-i vilayet başkitabetine 
tayin edildi. Yaklaşan 1877-1878 Osmanlı
Rus Savaşı için hazırlık yapılırken mahke
me reisi Natiz Paşa ile birlikte biri med
reselerdeki öğrencilerden oluşan gönül
lü iki tabur askerin teşkil edilmesine yar
dımcı oldu ve Milliye Taburu'nda sağ kol 
ağ ası olarak bilfiil görev aldı. Anadolu or
dusu başkumandam Gazi Ahmed Muh
t ar Paşa'nın Erzurum'a gelmesi ve Arif 
Bey' e kendisinin mühimme başkatipliğini 
teklif etmesi üzerine 13 Nisan 1877'de 
temyiz başkatipliği uhdesinde kalmak 
üzere bu göreve getirildi. Savaş esnasın
da ve daha sonra Çekmece ve Çatalca'da
ki ordu merkezinde paşanın hizmetinde 
bulundu. 

Savaşın ardından 30 Nisan 1878 tari
hinde divan-ı temyiz-i vilayet başkitabe
tinden istanbul Temyiz Mahkemesi Hu
kuk Dairesi zabıt katipliğine geçti. Ancak 
Girit'te ihtilal patlak verince yine Gazi Ah
med Muhtar Paşa'nın maiyetinde oluşan 
heyetin yazı işleri başkatipliğine getirildi. 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 

Preveze'de başlayan sınır görüşmeleri için 
kurulan tashih-i hudGd komisyonuna bi
rinci delege tayin edilen Ahmed Muhtar 
Paşa'nın yanında hizmete devam etti. Gö
rüşmeler sona erince eski vazifesi olan 
zabıt katipliğine döndü. Ancak aradan bir 
ay bile geçmeden 13 Mayıs 1879'da iki 
görevi birden ifa etmek üzere başkatip
lik ilavesiyle adiiye encümeni mümeyyiz
liğine getirildi. 13 Haziran 1880'de istan
bul Bidayet Mahkemesi savcılığına . 14 
Mayıs 1881'de aynı mahkemenin birinci 
hukuk dairesi üyeliğine tayin edildi. 

24 Eylül 1883 tarihinde istanbul isti
naf Mahkemesi üyeliğine getirildi, bir ay 
sonra da Kastamonu vilayeti adiiye mü
fettişliğine gönderildi. 22 Aralık 188S'te 
müfettişlik uhdesinde olduğu halde, Mı
sır fevkalade komiserliğine tayin edilen 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın birinci ka
tipliğiyle Mısır' a yaiiandı. 1893'te Avru
pa'ya giden Arif Bey, 1896'da Mısır'daki 
görevi esnasında hastalanarak tedavi 
görmek üzere istanbul'a döndü. 14 Tem
muz 1897'de istanbul Heybeliada'da mi
de kanserinden öldü. Mezarı istanbul'da 
Merkez Efendi Dergahı haziresindedir. 
Beraber çalıştığı Kastamonu Valisi Ab
durrahman Paşa Arif Bey'in doğru. se
batkar. bilgili ve ehliyetli bir kişi oldu
ğunu söylemektedir. Bu bilgiler Adiiye 
Nazırı Server Paşa tarafından da doğ
rulanmaktadır. Oğulları Celaleddin Arif 
ve Necmeddin Arif beylerin belirttiği
ne göre islam felsefesi ve ahlak konu
larıyla da ilgilenen Mehmed Arif Bey mü
tevazi. dindar ve iyi huylu bir insandı. 
1870'te salise, 1877'de saniye sınıf-ı 
mütemayizi, 26 Şubat 188S'te Gla sınıf-ı 
san isi. 1 S Nisan 1888'de Gla sınıf-ı evve
li rüt beleriyle ödüllendirilen Mehmed 
Arif Bey'e ayrıca 1877'de dördüncü rüt
beden nişan-ıAli-i Osmani ile 1891'de 
de ikinci rütbeden Mecidi nişanı verilmiş
tir. 

Mehmed 
ArifBey 

MEHMED ARiF EFENDi. Meşrepzade 

Eserleri. 1. Binbir Hadis. Müellif, Mon
tesqiue'nün Kanunların Ruhu adlı ese
rinde yer alan, "Her kavim layık olduğu 
hükümeti bulur" sözünün çok daha önce 
Hz. Peygamber tarafından . "Bulunduğu

nuz duruma göre idare edilirsiniz" hadi
siyle ifade edildiğ i ni belirterek bu bakış 
açısıyla Süy(ıti'nin el-Cô.mi'u 'ş-şagir'in
den seçmiş olduğu hadisleri eserinde şer
heder. Kitabın önsözünde Batı kültürü
nün, özellikle bu kültürün Volter, Rous
seau ve Montesqieu gibi temsilcilerinin 
abartılı bir şekilde yeni nesillere tanıtıl
dığını söyleyerek buna karşı çıkmakta ve 
bizim kültürümüzde de değerli müellifle
rin ve eserlerin bulunduğunu belirtmek
tedir. Eser biri hicri 1319 ( 1901). diğeri 

rumi 132S'te (1909) olmak üzere iki defa 
Kahire'de, Abdürreşid ibrahim tarafın
dan Tatarca'ya yapılan tercümesi Peters
burg'da ve 1959, 1966 ve 1975 yıllarında 
sadeleştirilerek istanbul'da basılmıştır. 2. 
Başımıza Gelenler. Mehmed Arif Bey'in 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa' nın maiyetin
de bulunduğu sırada 1877-1878 Osmanlı 

Rus Savaşı' nın Anadolu'da cereyan eden 
kısmının bütün safhalarını ve askerin du
rumunu anlattığ ı eser oğulları tarafından 
1321'de (1903) Mısır 'da ve 1328'de (191 O) 
istanbul'da yayımlanmış. ayrıca sadeleş
tirilerek 1972 ve 1976'da yine istanbul'
da basılmıştır. Yer yer merkezden gelen 
emirlerle ordugahtan merkeze gönderi
len yazıların da kaydedildiği eser bu yö
nüyle de önem taşımakta, kitabın sonun
da ayrıca müellifin Mısır 'daki görevine ait 
hatıraları yer almaktadır. 
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