ARiF SÜLEYMAN
Türk medeniyeti tarihi bakımından
önemli bir kaynak niteliğinde olan Mecmua-i Tesavir-i Osmaniyye, Türk ressamlığında örnek bir çığır açmıştır. Bu
eserde yer alan resimlerdeki desenler
büyük bir maharetle çizilmiştir. Renk ve
tonları zevkli bir uyum içindedir. Portr elerin duruşlarında olgunluk, detaylarında ince bir ifade vardır. Ayrıca karakalem figürlerin üzerinden sulu boya ile
geçilmiştir. Kitabın başında yazarın kendi portresi ve biyografisi vardır.

Mehmed Reşid Paşa maiyetinde yüzbaşı
rütbesiyle Üsküp ve Kosova'ya, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile de Humus'a gitti. İstanbul'a döndükten sonra kolağalı
ğa terfi etti: 184S'te mirlivalığa. üç sene sonra ferikliğe yükseldi. 1853'te Zaptiye müşiri kaymakamı, ardından Arabistan müşiri oldu. 1856'da Harput, 1857'de Erzurum, 1861 'de Silistre, 186S'te
Edirne valiliği yaptı. Askeri vazifesi sıra
sında resimle de uğraştı. Ordudaki görevinin yanı sıra Türk kültürü ve Türk tarihine araştırmacı ressam olarak hizmet
etti. 9 Şaban 1282'de (28 Aralık 1865)
vefat etti.
Sultan ll. Mahmud devriyle başlayan
Türk resminin ilk ünlü simala rından olan
Arif Mehmed Paşa, klasik şekil ve renkleriyle, bilhassa Türk kıyafetinin zengin
konuları üzerinde Türk tarihi kaynaklarına inerek kırk yıllık bir çalışma sonunda Osmanlı devlet adamlarının ve çeşitli
şahsiyetlerin kıyafetlerini resimle tesbit
etmiştir. Resimlere ilave olarak üç ciltlik de açıklamalı bir metin hazırlamıştır.
Mecmua-i Tesavir-i Osmaniyye adın 
daki bu önemli eserin I. cildi Türkçe ve
Fransızca olarak yayımlanm ı ştır. "Türkiye'de ilk resimli kitap" olarak takdim
edilen eserin renkli figür ve on altı parça resim levhaları Fransızca metniyle
Paris'te (1279 / 1863), Türkçe metni ise
İstanbul'da ( 1279) basılmıştır. Aslında
on iki cilt olarak hazırlanan eserin sadece I. cildi yayımlanabilmiş, diğer ciltleri

Türk müzelerinin kurulmasında hizmeti geçen vezir Fethi Ahmed Paşa , yeniçeri devrinin devlet adamları ve askerlerinin kıyafetlerini gösterir mankenlerden bir kıyafet galerisi kurmak istediği zaman Arif Mehmed Paşa'nın bilgisinden istifade etmiş, tarihi kıyafetleri
onun çizdiği resimlere göre hazırlatmış 
tır. Viyana'da bizzat Arif Paşa'ya yaptırı
lan bu mankenler Sultanahmet'te müstakil bir bina içinde Yeniçeri Kıyafetha 
nesi adıyla sergilenmiştir. Bu galeri ll.
Meşrutiyet devrinde Aya İrini'deki Askeri Müze'ye nakledilmiş, fakat daha
sonra burada bakımsızlıktan yıpranmış
ve bozulmuştur.
Sicill-i Osman~ lll, 277; Osrtıanlt Müelli{leri, lll, 43; Özege. Kata log, lll, 1057; Şe ha beddin. "Arif Paşa", Milli Mecmüa, sy. 25, İstanbul
1340, s. 403-405; TA, lll, 311; Burhan ülker.
"Arif Paşa", İst.A, Il, 1009.
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Gucdüvan ve Buhara yakınlarında bulunan Rivegir'de doğdu ve burada öldü.
Abdülhalik - ı Gucdüvanf'nin dört büyük
halifesinden biri. Mahmud İncir Fağne
vf'nin de şeyhidir. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahaeddin Nakşibend ·in
tarikat silsilesi Rivegiri vasıtası ile Gucdüvanf'ye ulaşır. Bu açıdan Arif-i Rfvegirf'nin Nakş ibendiyye tarikatı tarihinde
önemli bir yeri vardır.
BİBLİYOGRAFYA:
Reşehat Tercümesi, s. 5 1 ; Lamii, 1'/e{ehat
Tercümesi, s. 413; Abdülmecid el-Hani. el -Hada 'Ucu 'l-uerdiyye, Kahire 1308, s. 119 ; Hüseyin Vassat. Se{fne, ll, 7.
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SÜLEYMAN ULUDAG

ARiF SÜLEYMAN
(ö.l183/1769)
L

BİBLİYOGRAFYA :

kaybo lmuştur.

ARiF-i RİVEGİRİ

Divan

şairi

ve hattat.
_j

· Tuhfe 'nin Mir Süleyman Arif b. Hasan b. İbrahim ismiyle kaydettiği Arif
Efendi İstanbu l' da doğdu . Asıl adı Süleyman olup şiirlerinde Arif mahlasın ı kullandığından daha çok Arif Süleyman adıy
la tanınmıştır. Babası, llL Ahmed devri
( 1703- 1730) sadrazamlarından Mehmed
Paşa 'nın kethüdası ve sonraları mirahOr-ı şehriyarflik de yapan Hasan Ağa'
dır. Hacegan-ı Divan-ı Hümayun 'dan
olan Arif Efendi divan katipliği , silahtar
katipliği (ı 177 1 1763). bir yıl sonra süvari
mukabeleciliği ve defter eminliği ( 1182 /
1768) gibi vazifelerde bulundu. Bu son
görevdeyken. Rumeli' de sefere çıkan orduyla İsakça veya Babadağ'da bulunduğu sırada "Arif-i arş-ı berin" ibaresi nin
gösterdiği 1183 ( 1769) tarihinde vefat
etti.

Müstakimzade ve Suyolcuzade üç dilde şiirleri olduğunu. bunların birer divan halinde toplandığını belirtmektedirler. Hatta Suyolcuzade. çağdaşı diğer şa 
irler gibi kendisinin de Arif Süleyman'ın
divanlarına takriz ve şiirl erine nazire yazdığını kaydediyorsa da bunlardan sadece
Türkçe olanı elde bulunmakta ve eserde ayrıca bir kısım Farsça manzumeleri
de yer almaktadır.
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ARiF SÜLEYMAN
Tezkirecilerin değerlendirmelerine baXVIII. yüzyılın dikkate değer şair
lerinden biri olan Arif Süleyman. aynı zamanda çağının tanınmış hattat ve müzehhipleri arasında da yer almaktadır .
Sülüs ve nesih yanında bilhassa ta'lik
ve divani yazıda üstat kabul edilmiştir.
Hat hocaları arasında Eyüp türbedarı
Memiş Efendi ile amcası kapı ağası muhasibi Noktacızade İsmail Efendi başta
gelir.
kılırsa

Eserleri. 1. Divan. Türkçe ve bir kısım
Farsça şiirleriyle tahmis ve nazirelerinin
yer aldığı eserin istanbul Üniversitesi
(TY, nr. 494) ve Süleymaniye kütüphanelerinde (Esad Efendi, nr. 2656; H acı Mahmud Efendi, nr. 5297) nüshaları vardır . 2.
Hilye. Hakani'nin eserine nazire olarak
kaleme alınan ve bu yolda başarılı sayı lan
eser 241 beyittir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut ( H acı Mahmud Efendi, nr. 4487 1 ı ; Damad ibrahim Pa şa, nr.
4ı ı 1 ı) birkaç nüshası arasında en iyisi.
müellifin çağdaşı ve Hoca Mehmed Rasim Efendi'nin talebelerinden hattat ve
şair Abdülbaki b. Ahmed tarafından güzel bir nesi h le yazılmış olan 1190 ( 1776)
tarihli nüshadır (Esad Efendi, nr. 3585 /
2). 3. Mi'raciyye. Kaynaklarda mi'raciye
yazdığı belirtilen Arif Efendi'nin bu eseri, çoğu zaman, şiirlerinde Arif mahlası
nı kullanan şair, bestekar ve hattat Abdülbaki Arif Efendi'nin mi'raciyesiyle karıştırılmaktadır. Mi'raciyeler üzerinde bir
doktora çalışması yapan Metin Akar kitabında bu karışıklığı belirtmiş ve bu
arada Süleymaniye Kütüphanesi'nde Arif
Süleyman adına kayıtlı nüshaların (Halet
Efendi, nr. 355 / 12; Nilfiz Paşa, nr. 1514 /
4 ; Hamidiye, nr. 387 1 2) Abdülbaki Arife
ait olduğunu ileri sürmüştür. Ancak 1168
(1754) tarihinde Yesarizade İsmail (ö .
ı765) eliyle istinsah edilmiş çok güzel
bir nüsha olan Halet Efendi yazmasının
Arif Süleyman ' ın eseri olduğu anlaşıl
maktadır. 4. Rega, ibiyye. Farsça bir
manzume olan bu eser divandaki manzumeler arasında yer almakta, ayrıca
müstakil bir nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi· nde bulunmaktadır (Damad
ibrah im Paşa, nr. 411 1 2). Bunlardan baş 
ka şairin Süleymaniye Kütüphanesi yazmaları arasında Sani}ıa adlı Farsça bir
eseri daha görülmektedir (Esad Efendi,
nr. 3585).
Arif Efendi'nin şiirlerinden bir kısmı
yanlışlı kla Reisülküttab Arif Efendi divanına
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(Bu lak 1258)

alınmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Ramiz. Adab- ı Zure{a, Millet Ktp., Ali Emiri,
nr. 762, vr. 173 '; Şefkat. Tezkire, Millet Ktp.,
Ali Emiri, nr. 780, vr. 45b·46 '; Suyolcuzacte.
bevhatü 'l-küttab, s. 96; Müstakimzacte. Tuh{e, s. 211 ; Fatih, Tezkire, s. 257-258; Sicill-i
Osmanf, lll , 266; Osmanlı Müelli{leri, ll, 317318; Ergun, Türk Şairleri, 1, 77 -79; TYDK, s.
819 -820 ; Metin Akar. Türk Edebiyatında Manzum Mi 'rac·namele1; Ankara 1987, s. 184-185.
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ARİ FE
(bk. AREFE).

L
ARİFİ AHMED PAŞA

(1830- 1895)
Osmanlı başvekili.

L

_j

Eski Hariciye Nazırı ve Meclis-i Vala
Reisi Mehmed Şekib Paşa ' nın oğludur.
İstanbul'da doğdu . Özel hocalardan Arapça. ı=:arsça , Fransızca. coğrafya , tarih. ekonomi -politik, devletler hukuku vejeoloji
dersleri aldı.
1845'te Divan - ı Hümayun Kalemi'nde
memuriyete başladı. Babası Viyana sef iri iken sefaret birinci katipliğine tayin
edildi ( 1841) İki yıl sonra İstanbul'a dönerek Babıali Tercüme Odası'na girdi.
Ali Paşa· nın maiyetinde, Kırım Harbi ·ni
sona erdiren Viyana (1855) ve Paris ( ı 856)
konferansiarına katıldı. Babıali ı. mütercimliğinde , Divan-ı Hümayun tercümanlığında . buna ilave olarak Divan-ı Hümayun beylikçiliğinde bulundu. 1871 'de Hariciye Nezareti müsteşarlığına , ikinci defa Divan-ı Hümayun tercümanlığına getirildi ; kısa sürelerle Tophane müşirliği
müsteşarlığı. Adiiye Nezareti icra cemiyeti başkanlığı ve hukuk dairesi ikinci
başkanlığı yaptı. .

Mi dhat Paşa· nın sa dareti sırasında
1872 ·de büyükelçi unvanıyla Viyana sefaretine tayin edildi. Tercümanlıktaki kabiliyeti ve edebi kültürünün Sultan Abdülaziz tarafından takdir edilmesinden
dolayı 1873'te üçüncü defa Divan-ı Hümayun tercümanlığına getirildi. Buna ilave olarak kendisine Matbuat müdiriyeti
( 1873) ve ikinci defa Hariciye müsteşar
lığı görevi verildi ( 18 74). Padişah tarafından gösterilen teveccühün bir delili
olmak üzere 1874'te vezaret rütbesi ve
7500 kuruş maaşla Hariciye nazırlığına
getirildi. Murassa· Osmani ve birinci rütbe Mecidi nişanlarıyla taltif edildi. Bu
sırada Sadrazam Hüseyin Avni Paşa, pa-

dişahın teveccühünü kazanmış olan Arifi Paşa· nın sa darete gelmesi ihtimalini
göz önüne alarak onun aleyhinde faaliyete başladı. Diğer taraftan da ondan
hoşlanmayan Rus elçisi İgnatiyefin entrikaları sonunda. Hariciye nazırlığından alı
narak Maarif nazırlığına getirildi ( 1875)
Aynı yıl içinde kısa bir süre Adiiye nazırlığında da bulunan Arifi Paşa aziedildikten sonra ikinci defa Viyana sefaretine tayin edildi.

Viyana 'da bulunduğu sırada . tahttan
indirilen Sultan Abdülaziz lehinde gazetelere beyanat vermek cesaretini gösteren Arifi Paşa, "Vekil ıtıüvekkili azledemez. Binaenaleyh vükelanın kendilerini nasbeden bir padişahı hal' etmeleri
doğru değildir" diyordu (bk İbnülemin,
s. 963) Bu medeni cesareti sefaretten
aziine sebep oldu (1876); ancak bu davranışı ll. Abdülhamid'in teveccühünü kazanmasında rol oynadı. 1877'de ayan
azalığına, dört gün sonra ayan reis vekilliğine ve hemen arkasından ikinci defa Hariciye nazırlığına getirildi. Bu sıra
da devam etmekte olan Osmanlı - Rus
savaşının Osmanlı Devleti aleyhine neticeleneceğini düşünerek. sadrazarnın ve
diğer kabine üyelerinin fikirlerini almadan, Alman elçisine başvurup ondan Baş
vekil Prens Bismarck'tan barışa aracı
olmasını rica etmesini istedi. Sefır de
hemen harekete geçti. Fakat Sadrazam
Edhem Paşa'nın durumdan haberdar
olup barış istemenin zamansızl ı ğını ve
Ruslar'ın mağlüp olduklarını ileri sürmesi üzerine, tayininden on beş gün sonra
istifasını verdi.
1877 yılı içinde Paris sefaretine tayin
edildi; burada en çok dış borçların ödenmesi konusu ile meşgul oldu. İki yıl kadar sürdürdüğü Par is elçiliğinden aziedildikten sonra ise Sicill-i Ahval Komisyonu başkanlığına getirildi ( ı 879). Bu sı
rada sadrazam bulunan Tunuslu Hayreddin Paşa vezirlerin yetki ve sorumluluklarına dair padişaha bir layiha sun-

