
fi'nin 966'da (1558-59) sıla için Mısır'a 
gittiği ve üç yıl sonra orada öldüğü an
laşılmaktadır. 
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ARİFİ HÜSEYiN ÇELEBİ 

(ö. 959 / 1552) 

Divan şairi ve hattat. 

istanbul'da doğdu. Asıl adı Hüseyin 
olmakla beraber şiirlerinde Arifl mahla
sını kullandığından kaynakların pek ço
ğunda Arifl Hüseyin şeklinde geçmekte
dir. Müstakimzade mahlasının Arif oldu
ğunu. "Doğrusu budur" diyerek kayde
derse de şiirlerinde Arifl şeklinde geç
mektedir. Babası saray hizmetiilerinden 
olduğu için kendisi de aynı mesleğe gi
rerek "kul taifesi" arasına katıldı. Med
rese tahsili yanında şiirle uğraştığı gibi 
hattatlığa da çalıştı. Sülüs, nesi h, ri k ' a 
ve divani yazılarını öğrenerek icazet al
dı. Kapı kullarından iken, Mısır'dan dö
nen Maktul İbrahim Paşa 'ya sunduğu 
"Lamiyye" kasidesinin beğenilmesi üze
rine. Anadolu defterdan Mahmud Çele
bi'nin yanında ahkam tezkireciliğine ta
yin edildi. Fakat defterdarla geçineme
diği için bir müddet sonra aziedildL Bu 
muameleye kırılan şair bütün malını mül
künü satıp yol parasından arta kalanını 
da fakir fukaraya dağıtarak, o sıralarda 
şöhreti istanbul' a kadar yayılmış olan 
Halveti şeyhi İbrahim Gülşeni'ye intisap 
etmek üzere Mısır'a gitti. Uzun süre Gül
şeni'nin hizmetinde bulundu. Şeyhinin 

ölümü üzerine (942 / ı 535) istanbul' a 
döndü. On yıl kadar münzevi bir hayat 
sürdükten sonra Kanüni Sultan Süley
man tarafından 1 S akçe yevmiye ile si 
la htar* tayin edildi. Padişaha sunduğu 
"gül" redifli kasidesi üzerine yevmiyesi 
arttınldığı gibi şahinciler katipliği ile de 
mükafatlandırıldı. Van seferi sırasında 

beytülmal katibi oldu. Bir süre sonra İs
tanbul'da vefat etti. Yakın arkadaşı Edir
neli Nazmi vefatma bir mersiye söylemiş 
ve tarih düşürmüştür. 

Bilhassa İbrahim Gülşeni'ye intisap et
tikten sonra tasawufl şiirler yazan Arifi, 
kaynakların belirttiğ ine göre tarih dü
şürmede ve kıta* söylemede oldukça ba
şarılı bir şairdir. Şeyhinin vefatına dü
şürdüğü ve tarih mısraı "mate kutbü'z 
zaman İbrahim" olan Farsça kıtası Gül
şeni'nin Kahire'deki türbesinin kapısın
da yazılıdır. Eyüp'teki Defterdar (Mah
mud Çelebi) Camii'nin Farsça tarih man
zumesi de ona aittir. Aynı zamanda hat
tat olduğu düşünülürse bu kitabenin 
hattının da ona ait olması muhtemeldir. 

On iki gazeli ile bir terciibend ve bir 
müseddesini neşreden S. Nüzhet Ergun, 
yeteri kadar şiiri olmasına rağmen bun
ların bir divan halinde toplanmadığını. 

manzumelerinin bazı şuara tezkireleriy
le nazire mecmualarında kaldığını belirt
mektedir. Türkçe ve Farsça şiirleri ara
sında devrinde en meşhur olanları. Ah
med Paşa'nın ünlü "kasr'' ve " güneş" re
difli kasidelerine söylediği nazirelerle 
"Derya-yı ebrar" naziresine yazdığı Fars
ça naziredir. 

Şairi yakından tanıyan ve meclislerin
de bulunan Aşık Çelebi onun olgun, hoş
sohbet ve iyi ahlaklı bir kimse olduğunu 
belirterek hakkında ayrıntılı bilgi ver
mektedir. 

Devhatü'l-küttô.b müellifi Suyolcuza
de, Hüseyin Efendi (Ariff) maddesinde Ço
rum'da doğmuş ve 1. Mahmud zamanın
da divan kaleminde çalışmış olan bir hat
tattan bahsederse de bu aynı isim ve 
mahlası taşıyan başka bir hattat olma
lıdır. 
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ARİFİYYE 
( ~_,.l l ) 

İbnü'l -Arif 

ARİM 

Ahmed b. Muhammed es-Sanhad'ye 
(ö 536/ 1141) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. İBNÜ'I -ARİF). 

ARİM 
( ~_,.l l ) 

Kur'an - ı Kerim'de 
Sebe halkının cezalandırıld ığı 

bildirilen büyük sel baskını sırasında 
yıkılan set, baraj . 

Arim "set, baraj: büyük sel ve şiddetli 

yağmur" demektir (Lisanü 'l- 'Arab, "'arın" 

md.) Arimin Sebe vadisinin adı olduğu , 

tarla faresine arim dendiği , fareler tara
fından delinip yıkıldığı için sete bu adın 
verildiği de nakledilmektedir (KurtubT, 
XIV, 285-286) . Arm kelimesi eski Yemen
liler'de bir yerin özel adı olmaksızın "set" 
manasında kullanılmıştır (Cevad Ali. VII , 
201 ; EJ2 IFrl. VI , 549) . Kur 'an-ı Kerim'de 
"seylü'l-arim" diye zikredi len (Sebe' 34 / 
ı 6) sel baskın ı Se be diya rı ve oranın hal
kıyla ilgili olduğuna göre burada sözü 
edilen set, Sebe Devleti' nin eski merke
zi olan Me'rib şehri yakınındaki Me'rib 
su seddi olmalıdır. Bu sedde Sebe Seddi, 
Arim Seddi de denilmiştir (iA, VII . 330) 

ilkçağ'larda Arap yarımadasının güney 
batısında kurulan Se be Krallığı · nın baş

şehri Me'rib ve çevresi kurak bir bölge 
olduğu için bütün zirai f aaliyetler suni 
sulamaya bağlı idi. Bu sebeple eski Gü
ney Arapları birçok sulama tesisi yap
ınışiardı: bunların en önemlisi ise Me'rib 
Seddi idi. 

ilkbaharda yaklaşık on beş gün, yaz 
sonunda üç hafta olmak üzere yılda iki 
defa yağış alan bölgede su Ezene ( ;;;.;! ) 

vadisinden akmaktad ır. Ezene vadisi ise 
Me'rib ovasına gelmeden önce Belak 
( .;1; ) adı verilen iki dağ arasında dar 
bir geçitten geçmektedir. Buraya yapı
lacak bir baraj sayesinde ise ova tama
mıyla sulanabilecektir. Ancak bu büyük 
barajdan önce de bölgede çeşitli setler 
ve su tesisleri inşa edilmiştir. San'a Al
man Arkeoloji Enstitüsü tarafından ya
kın zamanlarda yapılan araştırmalar. su
lama neticesi meydana gelen alüvyonun 
bazı yerlerde 30 metreye ulaştığını gös
termektedir ki bu da bölgede 2700 yıl
lık bir sulama tarihini ortaya koymak
tadır (E/2 IFr.l. VI, 544). 

En eski Sebe kitabelerinden birinde 
Yadail YenOfun kayaya oyulmuş bazı 
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