
me'yi Sultan Murad'a takdim ettiği be
lirtilmekle beraber bunun kaçıncı Murad 
olduğu açıklık kazanmamıştır. Bununla 
birlikte sonradan bu fikre katılan Fuad 
Köprülü de dahil araştırıcıların çoğu bu 
padişahın ll. Murad olduğunu kabul et
mişlerdi r. Bu sebeple onun ll. Murad za
manında yaşadığını , eserini 762'de (1360-
61) kaleme aldığı belli olduğuna göre 
de uzun bir ömür sürdüğünü söylemek 
yanlış olmaz. 
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ARiF BEY, Çarşambalı 

{ö. 1892) 

Son devrin 
tanınmış hattatlarından. 

_j 

Hacı Arif Bey veya Fatih'in Çarşamba 
semtinde oturduğu için de Çarşambalı 
lakabıyla şöhret bulmuştur. Doğum ta
rihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Sülüs-nesih yazılarıyla tuğrayı Musta
fa Rakım ' ın çırağı Haşim Efendi'den, 
ta 'liki ise Sami Efendi ile beraber Kıbrı-

Çarsambalı Arif Bey'in ce li . sülüs bir istifi 
(Necmetti n Okyay koleksiyonu) 

sizade ismail Hakkı Efendi'den öğrendi. 
Bir müddet sonra hocasını bırakıp Ali 
Haydar Bey'den ders almaya başladı. Ay
nı zamanda Mektübi-i Maliye Mukabe
leciliği 'nde çalışıyordu. Hayatının en ve
rimli çağında vefat etti. Mezarı Eyüp yo
lu üzerindeki Yavedüd Kabristanı'ndadır. 

Daha çok celi yazıda maharet sahibi 
olan Hacı Arif Bey ile hattat Sami Efen
di arasında talebelik devresinde başla
yan ve uzun süre devam eden dostluk, 
birbirlerinin yazı hatalarını tashih ede
rek sanatlarında ilerlemelerine de vesi
le olmuştur. 

Celi- sülüs istif tertibinde pek mahir 
olan Hacı Arif Bey, " hatt-ı müsenna" de
nilen aynalı yazı * da da şaheserler mey
dana getirdi. istanbul'un Gedik Paşa. 
Aksaray Valide, Üsküdar Selimiye. Rum 
Mehmed Paşa gibi çeşitli camilerinde ki
tabe ve levhaları mevcuttur. Celi-sülüs 
ve eeli-ta'lik yazılarını, gördüğü eski hat 
örneklerinin hangi hattata ait olduğunu 
tayin edecek derecede iyi bilen ve bu sa
natın inceliklerine vakıf bulunan Hacı 

Arif Bey'in mütevazi, nüktedan ve hoş
sohbet bir şahsiyeti olduğu rivayet edil
mektedir. 
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ARiF BEY, Hacı 
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(bk. HACI ARiF BEY). 
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ARiF BEY, Kanuni 
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(bk. HACI ARiF BEY, Kanüni). 
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ARiF BEY, Mehmed 
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(bk. MEHMED ARiF BEY). 
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ARiFÇELEBİ 

1 

{ö. 719/ 1320) 

Sultan Veled'in oğlu, 
Mevlanil Celiileddin-i Rumi'nin torunu. 

L _j 

8 Zilkade 670'te {6 Haziran i 272) Kon
ya'da doğdu. Annesi, Mevlana ' nın önde 
gelen halifelerinden Selahaddin-i Zer
küb'un kızı Fatıma Hatun 'dur. Asıl adı 

Feridün, lakabı Celaleddin'dir. Bu ad ve 
lakap ona dedesi tarafından verildi. Yi-

ARiF ÇELEBi 

ne dedesi onun ayrıca Emir Arif unvanı 
ile tanınmasını istedi ve bu unvan asıl 

adının yerini aldı. Ancak sonradan Mev
leviler "emir" unvanı yerine "ulu" unva
nını kullandılar ve böylece daha çok Ulu 
Arif Çelebi diye tanındı. 

Sultan Veled'in Fatıma Hatun'dan do
ğan çocuklarının hepsi öldüğünden Fa
tıma Hatun çocuk doğurmaktansa dü
şürmeyi tercih ediyordu. Ancak Arif Çe
lebi'ye hamile kahnca Mevlana ona bu 
çocuğu düşürmemesini ve bunun için 
gereken itinayı göstermesini söyledi ; ço
cuk doğunca da onunla yakından ilgi
lendi. 

Arif Çelebi'nin öğrenim durumu ile il
gili bilgi yok denecek kadar azdır. Nite
kim müridi Ahmed Eflaki, onun hakkın
da oldukça çok ve ayrıntılı bilgi verdiği 
halde öğrenimi konusunda sadece bir 
yerde. altı yaşında iken Malatyalı Sela
haddin adlı birinden Kur'an dersi aldığı
nı kayded~. Bununla bir likte pek par
lak olmasa da divanındaki gazel ve ru
bailer onun edebiyat alanında da bilgi 
edindiğini göstermektedir. Sultan Veled, 
oğlunda Mevlana ' nın davranışlarını gör
düğü için ona saygı gösterir ve hatta ya
nına geldiğinde ayağa kalkmaktan ken
dini alamazdı. Mevlana'nın Arif Çelebi 'ye 
aşırı derecede sevgi göstermesi ve onun 
bu tutumunun gerek ailesi gerekse di
ğer Mevleviler'ce saygıyla karşılanması . 

Arif Çelebi'nin her türlü hareketinin hoş 
görülmesine yol açtı. Nitekim bütün ha
yatı boyunca görülen aşırı davranışları 

bunu teyit eder niteliktedir. 

Hür ve kayıtsız yaşamayı tercih eden 
Arif Çelebi, Gazan Han· ın saltanatının 
( 1295- 1304) ilk yıllarında Irak- ı Acem'i gör
mek niyetiyle Erzurum üzerinden Teb
riz'e gitti. Orada tanıştığı hanın eşi iltir
miş Hatun kendisine intisap etti. Arif 
Çelebi'nin ilhanlı şehzadesi Geyhatu ve 
Gazan Han'ın yakınları ile birlikte yolcu
luk ederken Merend'de şeyh Cemaled
din ishak-ı Merendi ile tartışmaianna 
dair bilgiler, onun bir defa daha Tebriz'e 
gittiğini göstermektedir. Birçok din ve 
mezhep değiştiren ve sonunda Şiilik ' te 

karar kılan ilhanlı Hükümdan Olcaytu 
Hudabende ( ı 304- ı 3 ı 6). Hz. Peygam
ber'in kabri yanında gömülü bulunan Hz. 
Ebü Bekir'in kemiklerini kabrinden çı

karttırıp kaçırtmak istemişti. Durumu 
öğrenen Sultan Veled bu teşebbüsü ön
lemek için Geyhatu'nun hanımı Paşa Ha
tun ve Gazan Han'ın hanımı iltirmiş Ha
tun üzerindeki etkisini düşünerek Arif 
Çelebi 'yi Tebriz'e göndermeye karar ver-
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