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ARiF EFENDi, Meşrepzade 
(1 791 -1858) 

Osmanlı şeyhülislamı . 
_j 

Kazasker Meşrepzade Ali Efendi · nin 
torunu. müderris Satırzade Emin Efen
di'nin oğludur. istanbul'da doğdu . Çan
kırılı Abdullah Efendi, Büyük Emin Efen
di gibi devrin tanınmış alimlerinden ders 
okudu. Girdiği müderrislik imtihanında 
başarı göstererek Mayıs 1817'de ibtida-i 
hariç derecesi ile müderris oldu. Aynı yıl 
eski şeyhülislamiardan Sıtkızacte Ahmed 
Reşid Efendi· nin kızıyla evlendi : daha 
sonra muhallefat• kassamlığı . şeyhülis

lamiarın nezaretinde bulunan vakıflar 

müfettişliği ve Rumeli nüfus tahriri me
murluğu görevlerinde bulundu. Uzun sü
re müderrislik yaptı ve hamise-i Süley
maniyye derecesine kadar yükseldi. Ar
dından kadılık mesleğine geçerek Tem
muz 183S'te Galata kadılığına tayin edil
di. Bu sırada Camicu'l-icareteyn adlı fı 
kıh kitabının kaynaklarına inerek ve ila
veler yaparak eseri yeniden düzenledi ve 
IL Mahmud'a takdim etti. Bunun üzeri
ne kendisine Mekke kadılığı payesi ve
rildi: kısa bir sürede kassam • - ı askeri 
olarak görev yaptı. İslam hukukundaki 
derin bilgisi sebebiyle iki defa fetva ema
neti görevine getirildi : daha sonra İs
tanbul kadılığı ve Anadolu kazaskerliğ i 
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payelerine yükseltildi. Bu arada Kudüs 
Karname Mabedi meselesinin halledil
mesi ve Anadolu teftişi gibi geçici gö
revlerde bulundu. 1846'da Meclis-i Va
la-yı Ahkam-ı Adliyye azalığına getiril
di : bir yıl sonra bu görev de üzerinde 
kalmak şartıyla bilfiil Anadolu kazaske
ri oldu. 1852'de Rumeli kazaskerliğine 
tayin edildi. Bu sırada "Emval-i Eytam" 
hakkındaki usul ve kaideleri yeniden dü
zene koydu. 21 Mart 1854'te Arif Hik
met Beyefendi'den boşalan şeyhülislam
lık makamına getirildi. 27 Aralık 1858'de 
öldü ve Edirnekapı dışında Mustafa Pa
şa Dergahı haziresine defnedildi. 

Mehmed Arif Efendi açık fikirli. Tan
zimat dönemi yeniliklerini tasvip eden 
bir şeyhülislamdır. Şeyhülislamlığı döne
minde kadılık ve naiblik mesleğinde bir 
süreden beri görülen bozuklukların gi
derilmesi için yeni düzenlemeler yapmış
tır. Bab-ı fetvada ehil kimselerden bir 
meclis kurarak Osmanlı ülkesinde görev 
yapan kadıları beş sınıfa ayırmış, kadılık 
mesleğine intisap edeceklere fıkıh, sakk-ı 
şer' i (bk. SAK) ve feraiz ilmini öğretmek 
için Süleymaniye Camii yakınında Mual
limhane-i Nüwab adıyla bir hukuk mek
tebi açılmasını sağlamıştı r. Bazı ilaveler
le yeniden düzenlediği Cami cu 'l-icare
teyn 'den başka Dede Cöngfnin (ö. 973/ 
ı 565 l?ll Siydsetü 'ş-şerciyye adlı Arap
ça eserini serbest bir şekilde ve geniş
leterek Siyasetname ad ıyla Türkçe 'ye 
tercüme etmiştir (i stanbul ı 275 ı 
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ARiF HiKMET BEY, Hersekli 
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RIF HIKMET BEY, Şeyhülislam 

Seyyid Hacı Ahmed Arif Hikmet 
(1 786 -1859) 

Osmanlı şeyhülislamı, 

L 
şair ve tezkire yazarı. 

_j 

İstanbul ' da doğdu. Büyük dedesi 1. 
Mahmud devri vezirlerinden Malatyalı 

İbrahim Paşa, dedesi ı. Abdülhamid dev
ri vezirlerinden Reisülküttab Raif İsmail 

ARiF HiKMET BEY, Şeyhü l i slam 

Paşa (ö ı 776), babası ise lll. Selim devri 
kazasker ve nakibüleşraf* larından İb
rahim İsmet Bey'dir (ö 1807) Arif Hik
met 1796'da müderris payesi alarak il
mi ve edebi çalışmalara başladı. 1814'te 
hacca gitti. Daha sonra sırasıyla Kudüs 
(ı 8 ı 6 ). Mısır (1 820) ve Medine ( ı82 3 ) ka
dılıklarında bulundu. 1829'da nüfus tah
rir işlerine nezaret etmek üzere Rume
li 'de görevlendirildi. Seyyid* olması do
layısıyla bir yıl sonra nakfbüleşraf, 1833'
te Anadolu kazaskeri. 1838 ·de Rumeli 
kazaskeri oldu. Ertesi yıl Mecl is - iVala -yı 

Ahkam-ı Adliyye azalığına , hemen ardın 

dan da Rumeli müfettişliğine getiri le
rek Osmanlı Devleti topraklarında eğiti
min yaygınlaştırılması maksadıyla ku
rulan Meclis-i Maarif-i Muvakkat'a üye 
seçildi. Mekkfzade Mustafa Asım Efen
di'nin vefatı üzerine 11 Aralık 1846'da 
şeyhülislam tayin edildi. Bu görevde ye
di buçuk yıl kadar kaldı. Sultan Abdül
mecid devrindeki Saftatar Vak'ası ' nda 

müsamahakar davrandığı için aziedildi 
(24 Mart ı 854). Yerine tayin edilen Me h
med Arif Efendi'nin 1858'de ölümü üze
rine ikinci defa şeyhülislamlığa getiril
mesi söz konusu olduysa da Sadrazam 
Ali Paşa ile arasının açık olması dolayı
sıyla tayini gerçekleşmedi. Arif Hikmet 
22 Mart 1859'da İstanbul ' da vefat etti, 
Üsküdar Nuh Kuyusu'nda Kartalbaba 
Tekkesi (bugün Kartalbaba Camii ) karşı
sında bulunan hazireye defnedildi. 

Son devir Osmanlı alimleri arasında 
önemli bir yeri olan Arif Hikmet Bey, na
dir eserlerden meydana gelen 12.000 
ciltlik bir kütüphaneye de sahipti (bu ki 
tapl a rı n Ari f Hikmet ta rafında n h azırl a nan 

bir listesi için bk. i ü K tp., ibnülemi n, TY, 
nr. 2984; AY, nr. 2626) Bunlardan 5000 
kadarını Medine'de Mescid-i Nebevf'nin 
kı bl e tarafında inşa etti rdiği (ı 853- ı 85 5), 

bugün de kendi adıyla anılan kütüpha
neye vakfetmiştir. Ahmed Cevdet Paşa· 

nın. çok istifade ettiğini belirterek. baş
ka hiçbir yerde bulunmayan nadir kitap
lardan meydana geldiğini söylediği is
tanbul 'daki kitapları ise ölümünden son
ra yeğeni Beykozlu izzet Bey'e intikal 
etmiş, bunlardan bir kısmını İbnülemin 
Mahmud Kemal satın almış ve kendi ki
taplarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Kuzgun
cuk'ta babası adına yaptırdığı çeşme de 
(ı8ı2 ) diğer hayratı arasındadır. 

Arif Hikmet Bey, kadılıkları sı rasında 
mahkeme harcı almamakla yeni bir uy
gulama getirmişti r. 
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ARiF HiKMET BEY, Seyhülislam 

Klasik tarzda şiirler ·yazan ve şiirlerin
de Nef'i. Nabi ve Nedim'in etkileri gö
rülen Arif Hikmet Bey, eski şiirin "ba
kıyyetü's-selef" denilen son temsilcile
rinden biri olarak tanınmaktadır. Na
mık Kemal onun ll. Mahmud devrinin 
en gözde şairlerinden biri olduğunu be
lirtmektedir. Üç dilde yazdığı şiirlerini 
topladığı divanından takdirle bahseden 
Cevdet Paşa ise bilhassa Arapça şiirle

rini çok beğenir. Onun ilmi ve edebi 
şahsiyetinden övgüyle söz eden bir baş
ka kişi de Ziya Paşa'dır. Arif Hikmet ge
niş bilgisi, okumaya ve kitaba düşkün
lüğü, nadide kitaplara sahip kütüpha
nesi ve cömertliği yanında konağını dev
rin bilgin, şair ve diğer sanatçılarının 

toplandığı bir merkez haline getirmesiy
le de tanınmış ve birçok sanatçı, ilim 
adamı ve şairle yakın dostluklar kur
muştur. 

Eserleri. Edebiyat, fıkıh ve biyografiye 
dair olan eserleri şunlardır: 1. Divan. Kü
tüphane kataloglarında "MecmOa-i Eş'ar" 
ismiyle kayıtlı bulunan Arif Hikmet'in şi
irleri Mehmed Ziver tarafından bir ara
ya getirilerek Divan-ı Arif Hikmet Be
yefendi adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 
ı 283). Başında Mehmed Ziver tarafın
dan kaleme alınan bir mukaddimenin 
de bulunduğu bu şiir mecmuasında ga
zeller ve çeşitli hadiselere düşürülen ta
rih manzumeleri yanında Arapça ve Fars
ça şiirleri de vardır. Ayrıca Arapça şiirle
ri üzerinde Ali Nihat Tarlan Yusuf Sağ
lam'a bir mezuniyet tezi yaptırmıştır (is
tanbul ı 947). 2. Tezkire-i Şuara. Millet 
Kütüphanesi'nde Ali Emiri hattıyla ya
zılmış bir nüshası bulunan (Ali Emiri, Ta-

ri h, nr. 789) bu eser, 1000-1252 ( 1592-
1837) yılları arasında yaşamış 203 şairin 
hal tercümesini mahlaslarına göre sıra
ya koyarak vermektedir (bk. ARiF HiKMET 

TEZKiRESi). 3. Mecmuatü 't-teracim. Çe
şitli müellifler tarafından Arif Hikmet 
Bey ' e ait olarak zikredilen. ancak bugü
ne kadar nerede bulunduğu açıkça be
lirtilmeyen (bk iA, 1, 566) bu Arapça ese
rin Ali Emiri tarafından istinsah edilmiş 
bir nüshası Millet Kütüphanesi· nde ka
yıtlı dır (Ali Emiri, Tarih, nr. 788). Mecmu
atü't-teracim, alfabetik sıra ile ulema, 
tarikat şeyhleri ve şairlerin hayatlarının 
anlatıldığı biyografik bir eserdir. 4. Hu
Hisatü 'l-makiilat ii mecalisi'l--mükôle
mat. İçinde. babası ibrahim İsmet Bey'in 
murahhas üye olarak bulunduğu siyasi 
meclislerde yapılan muahedelerin yer 
aldığı eserin bir nüshası istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi 'ndedir (TY. nr. 5832) . 
s. el-Ahkamü'l-mer 'iyye fi'l-arazi'l
emiriyye. 1263 ( 1847) tarihli tapu ni
zamnamesini de ihtiva eden bu eserin 
yazma nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndedir (İbnülemin , nr. 2958) 
Eser ayrıca birkaç defa basılmıştır (i s
tanbul 1265, 1267, 1 269) 

Bunlardan başka istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde İbnülemin yazma
ları bölümünde kendi el yazısıyla Rume
li Teftiş Defteri (TY. nr. 2466, 2475) ile 
Mecmu'a-i Eş'ar (AY, nr. 2489) ve kısa 
bazı bilgiler ihtiva eden bir hatıra def
teri (TY, nr. 2457, 2751) bulunmaktadır. 
Ayrıca İbnülemin'in de bahsettiği (Son 

Asır Türk Şairleri, s. 642). Keşfü'z-zu

nun'a hazırladığı bir zeylin eksik bazı 
nüshaları istanbul Üniversitesi Kütüp-

Arif Hikmet Bey' in Yalakabad naibi hakkındaki sikayetlei ilgili Sadrazam Mustafa Resid Pasa·ya gönderd iği arz ITSMA, hmk, "'· 81181 
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hanesi'nde kayıtlıdır (ibnülemin, AY. nr. 
2464; TY, nr. 2532). 
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ARiF HiKMET KÜTÜPHANESi i 
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Şeyhillislam 

Arif Hikmet Bey tarafından 
Medine'de kurulan 

kütüphane. 
_j 

Medine-i Münewere'de Mescid-i Nebe
vi'nin kıble tarafında Bab-ı Cibril'e 25 m. 
mesafede bulunmaktadır. 

Arif Hikmet Bey emeklilik yıllarını bu
rada geçirmek arzusuyla bu kütüpha
neyi Medine'ye gelerek bizzat yaptırmış 
ve istanbul'da bulunan kitaplarından bir 
kısmını buraya nakletmiştir. Ancak si
yasi karışıklıklar sebebiyle arzusunu ye
rine getirernemiş ve istanbul 'da vefat 
etmiştir. Binanın kubbedeki kİtabesin

de kütüphanenin 1270 ( 1853-54) yılında 
yapılmaya başlandığı, kapısında bulunan 
diğer bir kitabede ise 1272'de ( 1855-56) 
tamamlandığı belirtilmiştir. Anadolu ve 
Rumeli'deki bazı arazi gelirlerinin kütüp
haneye vakfedildiğini bildiren vakfiyesi
ne göre kütüphanede bir müdür. dört 
hafız-ı kütüb, mücellit, kapıcı. saka ve 
temizlikçi olmak üzere dokuz vazifeli gö
rev yapıyordu. Kuruluşundan başlayarak 


