
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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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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ARiF ÇELEBi 

mişti. Ancak Sultan Veled'in bu kararı 

ölümünden sonra gerçekleşti. Arif Çele
bi babasının bu isteğini yerine getir
mek üzere 1316' da yola çıktı. İç ve Do
ğu Anadolu şehirlerinde (Kayseri. Sivas, 
Bayburt) sekiz dokuz aylık bir süre ge
çirdikten sonra 8 Zilhicce 716'da (21 Şu
bat 1317) Sultaniye'ye vardı. Sultaniye'de 
bir yıl veya biraz daha fazla bir süre kal
dı ve sema törenini buraya ilk defa o 
götürmüş oldu. Sultaniye 'den Konya'ya 
hangi tarihte döndüğü belli değildir. 719 
yılı Zilkade ayının son cumasında ( 11 Ocak 
1320) Aksaray'dan Konya'ya döndüğün
de hastalandı. Yirmi beş gün hasta yat
tıktan sonra 24 Zilhicce 719'da (5 Şubat 
1320) vefat etti. 

Mevleviyye tarikatının yayılmasında bü
yük rolü olan Arif Çelebi, gençliğinden iti
baren daha çok dedesinin itibarına da
yanan büyüklük ruhu ile MevlevTier'e kar
şı olanlarla sert bir şekilde mücadele et
mekten çekinmedi. Ne var ki onun bu 
tutumu karşısındakilere korku vermiş 
ve gittiği her yerde bazı olaylara yol aç
mıştır. Arif Çelebi ancak babasının ıs
rarları karşısında evlenmeye razı olmuş, 
sonunda adını bilmediğimiz bir hanım
la evlenmiş, bu hanımdan Emir Adil ve 
Emir Abid çelebiler doğmuştur. 

Arif Çelebi'nin seyahat tutkusu bir yan
dan Mevleviliğin Anadolu ve Batı iran'da 
yayılmasına yardım etmiş, öte yandan 
Menakıbü'l- 'arifin'in sekizinci bölümü
nü ona ayıran müridi Ahmed Efiilki'nin 
dolaylı olarak bu bölgelerin tarihi, dini 
ve sosyal hayatı hakkında bilgi vermesi
ne vesile olmuştur. Nitekim bu vesile ile 
Batı Anadolu'da Menteşe Beyliği (Milas, 
Çine vb.), Afyonkarahisar, Ladik (Denizli). 
Eğridir ve Tavas ; Güney Anadolu'da An
takya, Alanya; İç Anadolu' da Akşehir, 
Amasya, Akdağmadeni (Amasya Madeni), 
Tokat, Kayseri, Sivas; Doğu Anadolu'da 
Erzurum. Bayburt ve Ahlat gibi şehir
ler. Germiyanlılar. Sahib Ataoğulları ve 
bunların yöneticilerine dair az da olsa 
önemli bilgiler elde edilebilmektedir. 

Orta derecede bir şair olan Arif Çele
bi. dedesininkilere nazire olarak yazdığı 
tasawufi rubai ve gazelleriyle tanınır. 

Rubailerini Ulu Arif Çelebi 'nin Rubui
leri adıyla neşreden (İstanbul ı 949) Fe
ridun Nafiz Uzluk'un verdiği bilgilere gö
re Arif Çelebi' nin Farsça bir divanı var
dı r. Millet Kütüphanesi'nde bulunan (Per
tev Paşa, nr. ı 57)Mena~ıbü'l- 'arifin nüs
hasında bir mersiye ile seksen iki gazel 
ve rubaisi yer almaktadır (vr. 176a-2ı7a). 
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ARiF EFENDi, Arapzade 
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ARiF EFENDi, Filibeli 

(1830-1909) 

Sülüs ve nesih yazılarıyla tanınmış 
Osmanlı hattatı. 

~ 

Ahmed Arif Efendi Filibe'de doğdu. 
"Emir şeyhleri" denilen bir aileye men
suptur. Rumeli'de yetişen hattatların 
önde gelen isimlerinden olup Hacı Arif 
Efendi diye de bilinmektedir. İlk tahsi
linden sonra medreseye girdi. Bu arada 
güzel yazıya da merakı bulunduğundan 
Filibe Yürüyüş Camii hatibi İsmail Efen
di'ye devam ederek ondan meşk* alıp 
mezun oldu. 1877- 1878 Osmanlı - Rus 
Harbi'nde (93 Harbi) Filibe'yi terkedip is
tanbul'a geldi. Geçimini temin maksadı 
ile Saraçhanebaşı'nda bir bakkal dükka
nı açtı. İ leri denebilecek yaşına rağmen, 
güzel yazıya olan iştiyakı ve kabiliyeti 
sebebiyle, bir fırsatını bularak istanbul'
da zamanının tanınmış üstadı Mehmed 
Şevki Efendi'den meşke başladı ve onun 

Fil ibeli 

Arif Efendi'nin 

sülüs- nesi h 

kıtası 

IİÜ Ktp., 

ibnülemin, 

nr. 285-752) 

takdirini kazandı. Bir hilye* yazarak bu
nunla hacasından tekrar icazetname aldı. 
1301 ( 1883) tarihli bu h il ye halen Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir 
(Güzel Yazılar, nr. 335). 

Hattatlar arasında açılan imtihanı ka
zanarak Nuruosmaniye Camii Vakfı hat 
muallimliğine getirildikten sonra bak
kallığı bırakarak salı günleri Nuruosma
niye'de, cuma günleri de Saraçhaneba
şı'ndaki evinde sülüs-nesih hat dersleri 
verdi. Son zamanlarında felç oldu ve 19 
Eylül 1909'da vefat etti. Mezarı Edirne
kapı'dadır. 

Şevki Efendi' nin en seçkin talebesi 
olan Arif Efendi, daha çok sülüs ve ne
sih yazıda tanınmıştır. Sayısız meşk, kı

ta. murakka', hilye, evrad-ı şerif, delai
lü'l-hayrat ve levha yazmış, celi yazı ile 
fazla uğraşmamıştır. Ancak Şehzadeba
şı Camii'nin Vefa kapısı üzerine yazdığı 
celi besmele çok meşhurdur. Çok sürat
li yazı yazdığı bilinmektedir. Yazılarının 
çoğuna "tilmiz-i Şevki" şeklinde imza 
atarak hocasına olan hürmet ve bağlılı
ğını göstermiştir. Yetiştirdiği pek çok 
talebe arasında Aziz Efendi (Rifai), El
malılı Küçük Harndi ve Necmettin Ok
yay ilk hatırianacak olanlardır. 
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ARiF EFENDi, 
Kethüdıizıide 

(bk. KETI-IÜDAzADE ARiF EFENDi) . 
L ~ 


