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verdikleri. divanlar tarafından halka ödenen maaşları dağıttıkları da kaynaklarda zikredilmektedir. Kalkaşe n di'ye göre vergi tahsilinde arif leri ilk defa Ziyad istihdam etmiştir (bk. Subhu 'l-a 'şa,
ı.
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Arfflere ait çok çeşitli görevler a ras ın 
da yetim mallarının vasfliği de vardı r.
Kindf. Emevfler zamanında Mısır'da kadılık yapan Abdurrahman b. Muaviye'nin
86 (705) yılın d a yetim mallarını kabilelerin ariflerine teslim ettiğini ve onları
bu malla rı korumakla gö revlendirdiğini
nakletmektedir (bk Kitabü 'l-Vülat ve Kitabü'l-Kudat, s. 325) Ayrıca zimmi* lerle
ilgili bir ariflikten de kaynaklarda söz
edilmektedir.
Esnaf teşkilatlarının başında bulunan
kimseler için de arif veya emin terimleri kullanılıyordu . Genellikle Ortaçağ islam şehirlerinde her esnaf teşkilatma
bir sokak tahsis edilmiş bulunduğundan
bu teşkilatın başındaki kimseye arif. arifü's -sük veya şeyhü 's-sük adı ve rildiği
görülmektedir. Sütun bunlara ilave olarak arif kelimesinin m imarlar. kabilelerin ileri gelenleri ve talebelere derslerini müzakere ettirmekle gör evli s ı nıf
mümessilleri için kullanıldığ ı da bilinmektedir. Bu yönüyle arlfler, muhtesib * leri n yardımcısı olarak görev yapmış olmalıdırla r . Mahkemelerde düzeni sağlaya n kimselere sahibü'l-meclis.
cilvaz ve şurti gibi çeşitli adlar yanın 
da arif de denmekteydi. Ayrıca geceleri şeh rin emniyetini sağla m aktan sorumlu bulunan ve bazı yörelerde sahibü'l -medine veya sahibü'l-ases adı verilen görevliler için Kayrevan ve Tunus'ta
arif u nvanı kullanılıyordu IAbdülhay elKettanf, ı. 292)
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Manevi tecrübeyle
marifet ve hakikat mertebesine
ulaşan sufi.
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"Tanıyan. bilen. vakıf ve aşina olan, halden anlayan" gibi milnalara gelen arif,
daha çok tasawufta kullanılan bir terimdir. Arifin bilgisine marifet denir. Marifet, kelam ve felsefede ilimle eş anlaml ı olarak umumiyetle bilgi manasına kull andığı gibi marifetullah şeklinde ve Allah hakkındaki bilgi için de kullanılmış
tır. Tasawufta ise Allah'a dair olan bilgi
başta olmak üzere bütün va rlık ve olayların mahiyeti hakkındaki bilgiye marifet denitmiş ve arif (eh\-i marifet) ile alim
arasında açık bir ayırım yapılmıştı r. Bu
ayırım hem marifet (veya irfan) ile ilim
arasında ki metot farkından, hem de
arif ile alimin vasıflarının başkalığından
ileri gelmektedir. ilmin elde edilmesinde alimin dini ve ahlaki şahsiyeti nin
önemi olmadığı halde milrifete u l aşma
da şahsiyet merkezi rol oynar. Alim zihnl faaliyetle mutlak surette bilen, arif
ise ahlaki ve manevi arın ma sayesinde
sezgi gücü ve derunl tecrübe ile öğ re
nen. anlayandır. Alimin zıddı cahil, arif in zıddı münkirdir. Buna göre Allah· a
arif denmez, alim (alim) denir. ilmin elde edilebilmesi için dini yaşama zarureti yoktur. Bu yüzden sOfiler, birinin
amelsiz olduğunu ifade etmek istedikleri zaman ona alim (veyçı molla) derler.
Alim örnek alını r. arifle hidayete erilir.
Alim Allah'ı delille bilir. arif ise Allah'ı
Allah 'la tanır. Gökler ve yer en ücra köşeleri ne kadar arifin bilgi alanına girer
ve arif tamamen manevi sezgiyle alemi
m üşa h ede eder . Bununla birlikte arifler, görü ş (nazar) ve milrifetlerinin gen i şliği n e gör e farklı derecelerde olabilirler (b k Gazzali, İhya', N, 309-3 ı O) SQfi
müellifler. bilgiye güvenme bakımından
da arifin alimden üstün olduğu görüşündedirler. Buna göre alim bilgisine
güvenmekte. ilmi faaliyetleri ilerledikçe
bilgisinin de ilerlediğini düşünmektedir.
Oysa arifin milrifeti arttıkça hayr eti artar ve bu şekilde hayreti bilgisini aşar ;
sonunda milrifetten aciz olduğunu idrak etmesi en yüksek ma rifet olarak
kalı r (bk. Hücvlrl, Il, 516- 518) Böylece
ariflik (irfaniyye, gnostisizm) bilinmezciliğe (laedriyye, agnostisizm) varır. Ariflerin
konuşmaktan çok susmayı tercih etme-

lerinin sebebi. onların, marifette ulaşa
bildikleri son mertebede hiçbir şey bilmediklerini yahut da bildiklerinin eksik
ve kusurlu olduğunu kavramış olmaları 
dır. Bu düşünce Bayezld-i Bistamf'ye.
"Kul cahil olduğu nisbette ariftir"; FuzOif'ye, "Arif oldur bilmeye dünya vü
ma -fiha nedir" dedirtmiştir. Arife hiçbir
şey gizli kalmaz, çünkü onda bilen kendisi değil Allah 'tır. Bu bakımdan arif
mürninden de farklıdır. Mürnin Allah'ın
nuru ile, arif Allah'la bakar (bk Serra c.
s. 63) . Çünkü mürnin Allah'ın zikriyle,
arifse yalnızca Allah'la meşguldür. Bu
sur etle arif Allah ' ın konuşa n dili, gören gözüdür. Nitekim Cüneyd-i Bağda 
di arifi "kendisi sustuğu halde içinde
Hakk'ın konuştuğu kişi " diye tarif etmiştir (SülemT. s. 157) "Sultanü'l-arifin"
diye tanınan Bayezld- i Bistami'ye göre
arifle maruf (Allah) arasında perde yoktur ; bu yüzden ilahi alem arife ayan beyandır. Şiblf, arifin Allah'ı temaşa makamına "meşhedü'l-Hak" demiştir (Serrac, s. 57) Arif bu meşhedde gördüklerini istese de anlatamaz. "AIIah'ı tanıya
nın dili tutulur" (Hücvirl, ll, 518) Ancak
çok büyük edip-arifler. bunları edebiyat
dilinin sembolizminden faydalanarak ahlatabilirler.
Hicrl ilk iki asırda bilgiden çok aksiyana değer verildiğinden, dünyayı önemsememeyi gerçek dindarlık sayan zahid
ile çok ibadet ederek cenneti kazanma ya çalışan abid en mükemmel dini şah
siyet kabul ediliyordu. Tasawufun gelişmesiyle birlikte gittikçe milrifete daha çok önem verilerek zühd ve ibadet
milrifete ulaşmanın vasıtaları kabul edilmeye başlandı. Bu yüzden ilk sOfiler. en
yüksek iman ve ahlak timsali olarak gördükleri arifi abid ve zahidden üstün tuttular. Buna göre arif. ötekilerin aksine
olarak dünya ile birlikt e ahiretten de
yüz çevirm işti r . Yani o zahid ve abidin
umduğu cennete ve içindeki maddi nimet ve lezzetlere. cehennem ve oradaki
maddi işkenceye önem vermez ibk İb
nü'l-Arabl, IV, 43) . Zahidde korku ve hüzün. arifte sevgi ve neşe hakimdir. Arif
sadece marufa (Allah) aşı ktır. Bu sebeple arif, Bayezld-i Bistamf'nin ifadesiyle,
rüyada bile Allah 'tan başkasını görmez.
Arif sadece zahid gibi bu dünyada değil
öteki dünyada da gariptir; çünkü zahid
dünyayı, arif iki cihanı terketmiştir ibk.
SülemT. s. 112) .
Btı--._şekilde tasawufta arifin zahid ve
abidden üstün olduğu düşüncesi, başka
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bir ifadeyle. marifet tasawufi makamların en yükseği kabul edilerek ibadet.
zühd ve takvanın bu makama ulaşma
nın vasıtaları sayılması. ariflerin arnele
ihtiyaçlarının kalıp kalmadığı tartışma 
sını doğurdu . Bazı aşırı mutasawıflara

göre. ibadetlerden maksat, kulun marifetullaha u l aşıncaya kadar çaba sarfetmesidir ; marifet hasıl olunca vüsfil gerçekleşir, bundan sonra artık vasıta ve
llesileye (ibadet ve ahlak) gerek kalmaz.
Bu müfrit grup, tasawuf tarihinde ariflerin ulularından sayılan Ebü Talib eiMekki, Cüneyd-i Bağdadi. Gazzali, Kuşeyri. Abdülkadir-i Geylani gibi büyük
safiler tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi. takva ve hayır türünden arnelierin ariflerden sakıt
olacağı iddiasının çok tehlikeli olduğu
nu, zina ve hırsızlık yapanla rı n durumunun bunlarınkinden daha ehven olduğu
nu, ariflerin, Allah 'tan aldıkları arneller
sayesinde Allah 'a ulaştıklarından . yükselişlerinin yegane sebebi olan arneli kesinlikle terkedemeyeceklerini belirtir (bk.
İbn Kayyim el-Cevziyye, lll, 355-356). Zünnün ei-Mısrf'ye göre de arifin marifet
nuru takva nurunu söndürmez. Yahya b.
Muaz ise ibadeti gözetmeyen ariflerin
mahvolacakları görüşündedir (bk. Serrac. s. 61 ).
İrfan makamı çileli bir hayatla kazanılır. Arif hayır ve nimeti cemal sıfatı
nın . şer

ve musibeti celal sıfatının tecellutfunu da kahrını da hoş karşılar. O, sükün ile hareketi. huzur ile tasayı en yüksek seviyede kendisinde bi rleştirmiştir. Bundan
dolayı Şibli. "Arif bahar gibidir; bir taraftan gök gürler, şimşekler çakar, öbür
taraftan çiçekler açar. kuşlar ötüş ür "
demiştir. Arif, benliği yok olduğu ve Allah· la beka bulduğu · için kendisini muhawilü'l -ahvalin (Allah } tasarrufuna bı
rakmıştır. Bu bakımdan o, ibnü'l -vakttir, her vakitte yapılması gerekeni yapar; geçmişe hayıflanmayı, gelecekten
tasalanınayı bir tarafa bı rakarak anı yaşar (bk. İ bn Kayyim ei-Cevziyye, lll, 257).
Saf suyun. içinde bulunduğu kabın şek
lini ve rengini alması gibi arif de zaman
ve mekana göre değişse de özü ve mahiyeti bakımından aynı kalır ; bu bakım
dan da ebü'l-vakttir ; zamana mahkum
değil. hakimdir. Onun değişen tarafı
halkla olmasından , değişmeyen tarafı
Hak' la olmasından ileri gelir. Arifin insanlarla olan münasebeti Allah ' ın yaratıklarıyla olan münasebetine benzediğinden onu görenler Allah ' ı hatırlar.
lisi

362

bildiğinden . Allah ' ın

Sonraki

mutasawıfla r.

ilk süfilerin arif
"in-

ha kkındaki görüşlerini geliştirerek

san-ı kamil" fikrine ulaştılar. İbnü ' I -Ara

bi, Mevlana gibi bazı süfilere göre arif
bütün isim ve sıfatlarıyla kendisinde t ecelli ettiği insan-ı kamildir (bk.

Allah'ın

İNSAN - ı KAMiL).

Farabi ve İ bn Sina gibi islam filozoflarına göre ittisal* suretiyle marifetullaha
ulaşan

arif, en yüksek

mutluluğu

da ka-

zanmış olur. Ma lQ büdde li'l- 'arif adlı
eserin müellifi İbn Seb'in'e göre bütün
çabasın ı

ilim ve düşüneeye yöneiten arif,
böylece faa l akıl ile irtibat kurar (bk. İb
rahim Medkür, 1, 56) İşraki filozof Sühreverdi, bu yükseliş ile irtibat kurmayı
ve faal akıl veya -kendi tabiriyle- "alem-i
kuds "ten bilgiler (maarif) almayı zühdi
çaba ve ahlaki arınma şartına bağlar (bk.
Heyakilü 'n-nar, s. 28, 40- 44). Farabi'nin
ittisal nazariyesini sürdüren İbn Sina. elİşara t'ta "Makamatü'l-arifin" başlığı altında abid ve zahidden üstün tuttuğu
arifı, ceberut* aleminin kudsiyetine yönelmiş , içine daima H~kk' ın nuru doğan
kimse şeklinde tanıtır. Ona göre arifin
gizli ve açı k öyle halleri va rdır ki bu hallerden anlayanlar onları tebcil. anlamayanlar takbih eder. O, Allah ' ı (el-hakku'l evvel} sadece kendisi için arzular ve ona
ancak layık olduğu için kulluk eder. Her
şeyde Hakk'ı gören arif kader deki ilahi
sırrı sezer. iyiliği yayma ve kötülüğe engel olma (emir bi 'J-ma'rGf nehiy ani 'J-münker) konusunda daima hoşgörülü davranır; müjdeler, korkutmaz; kolaylaştı 
rır güçleştirmez . Hatta o, ölüm korkusunu yenecek kadar yiğittir. Arif batılı
sevmekten kurtulduğu için cömert. kendisini beşerin en aşağısı gördüğü için
alçak gönüllü, zihni Hak ile meşgul olduğu için kinden uzaktır.
Görüldüğü gibi safiler ile islam filozoflarının çoğunluğu

-marifete ulaşma
metodu konusunda az çok farklı düşünseler de- arifin nitelikleri ve ulaştığ ı
nokta hususunda aynı düşünceyi paylaşmış bulunuyorlar.
nın

İslam kültür tarihinde. tasawufa dair
tabakat kitapları yanında , ariflerin özellikle söz, hal ve hareketlerini, kerametierini ihtiva eden birçok menakıbnameler
yazılmıştır. Efiakl'nin Menakıbü 'l- 'aritin 'i, Tüsteri'nin M eva ' izü 'l- 'arifin 'i.
Kadı Muhammed'in Silsiletü '1 - 'arifin 'i,
Muhammed Gaznevi'nin Raviatü 'l- 'arifin 'i. Rıza Ku lı Hidayet'in Riyatü ·ı- 'arifin 'i bu türden eserlerin en meşhurları
d ır (Ay rı ca bk. İRFAN ; MARİFET).
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ARiF ABDÜLBAKi
(bk. ABDÜLBAKi ARiF EFENDi).
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ARiF ALİ, Molla

L

XIV. yüzyıl
mesnevi şairlerinden.
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Türk edebiyatı tarihinde Danişmend
name*nin ikinci versiyonunu kaleme alan
(762 / 1360-6 1) bir şair olarak tanınan Arif
Ali hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Danişmendname 'yi Arif Ali ' nin eserinden faydalanarak yeniden kaleme alan
Gelibolulu Ali. onun hakkında , "Vilayet
kasabalarının birindendir. Zamanında
Arif Ali ismiyle tanınmış tirnar sahiplerinden biridir. Sultan Murad'a, emri üzerine Danişm endnam e'yi takdim ettiği
zaman çeşitli hediyelerle birlikte Tokat
Kalesi dizdarlığı da kendisine ihsan edilmişti" demektedir. S. Nüzhet Ergun ' un
Silkü 'l -leali Ali Osman 'dan naklettiği
Arif Ali'yi anlatan şu beyitler de Ali'nin verdiği bilgiyi destekler mahiyettedir: "Güzin-i zümre-i ehl-i maarif Molla
Arif'dir 1 Ali'dir namı bulmuştur ulüw-i
kadr-I irfanı 1 Melik Ahmed fütühatın
mine'I-evvel ile'I -ahir 1 Murad Han ana
nazm ettirdi kıldı lutf- ı şayanı ".
Bu beyitlerden adının Ali, lakabının
Molla Arif olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim şiirlerinde Arif mahlasını kullanmakta ise de mollalığına dair bir bilgi yoktur. Ancak kitabına esas aldığı İ bn Ala'nın eserini on yedi bölüm halinde düzenleyerek yer yer bazı manzum parçalar
da ekleyip yeniden yazdığına göre iyi bir
medrese tahsili gördüğü söylenebilir.
Kaynaklarda Arif Ali'nin Danişmendna-

