ARİM

fi'nin 966'da (1558-59) sıla için Mısır'a
gittiği ve üç yıl sonra orada öldüğü anlaş ılma ktadır.
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ARİFİ HÜSEYiN ÇELEBİ
(ö. 959 / 1552)

L

Divan

şairi

ve hattat.

istanbul'da doğdu. Asıl adı Hüseyin
olmakla beraber şiirlerinde Arifl mahlasını kullandığından kaynakların pek çoğunda Arifl Hüseyin şeklinde geçmektedir. Müstakimzade mahlasının Arif olduğunu. "Doğrusu budur" diyerek kaydederse de şiirlerinde Arifl şeklinde geçmektedir. Babası saray hizmetiilerinden
olduğu için kendisi de aynı mesleğe girerek "kul taifesi" arasına katıldı. Medrese tahsili yanında şiirle uğraştığı gibi
hattatlığa da çalıştı. Sülüs, nesi h, ri k ' a
ve divani yazılarını öğrenerek icazet aldı. Kapı kullarından iken, Mısır'dan dönen Maktul İbrahim Paşa 'ya sunduğu
"Lamiyye" kasidesinin beğenilmesi üzerine. Anadolu defterdan Mahmud Çelebi'nin yanında ahkam tezkireciliğine ta yin edildi. Fakat defterdarla geçinemediği için bir müddet sonra aziedildL Bu
muameleye kırılan şair bütün malını mülkünü 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 Gülşeni'nin hizmetinde bulundu. Şeyhinin

ölümü üzerine (942 / ı 535) istanbul' a
döndü. On yıl kadar münzevi bir hayat
sürdükten sonra Kanüni Sultan Süleyman tarafından 1S 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 Edirneli Nazmi vefatma bir mersiye söylemiş
ve tarih düşürmüştür.
Bilhassa İbrahim Gülşeni'ye intisap ettikten sonra tasawufl şiirler yazan Arifi,
kaynakların belirttiğ i ne göre tarih düşürmede ve kıta* söylemede oldukça başarılı bir şairdir. Şeyhinin vefatına düşürdüğü ve tarih mısraı "mate kutbü'z zaman İbrahim" olan Farsça kıtası Gülşeni'nin Kahire'deki türbesinin kapısın
da yazılıdır. Eyüp'teki Defterdar (Mahmud Çelebi) Camii'nin Farsça tarih manzumesi de ona aittir. Aynı zamanda hattat 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 bunların bir divan halinde top l anmadığını.
manzumelerinin bazı şuara tezkireleriyle nazire mecmualarında kaldığını belirtmektedir. Türkçe ve Farsça şiirleri arasında devrinde en meşhur olanları. Ahmed Paşa'nın ünlü "kasr'' ve " güneş" redifli kasidelerine söylediği nazirelerle
"Derya-yı ebrar" naziresine yazdığı Farsça naziredir.
Şairi yakından tanıyan ve meclislerinde bulunan Aşık Çelebi onun olgun, hoş
sohbet ve iyi ahlaklı bir kimse olduğunu
belirterek hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
Devhatü'l-küttô.b müellifi Suyolcuzade, Hüseyin Efendi (Ariff) maddesinde Çorum'da doğmuş ve 1. Mahmud zamanın
da divan kaleminde çalışmış olan bir hattattan bahsederse de bu aynı isim ve
mahlası taşıyan başka bir hattat olmalıdır.
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(ö 536/ 1141)
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Kur 'an - ı Kerim'de
Sebe halkının cezalan dırıld ığı
bildirilen büyük sel baskını sıras ında
yıkılan set, baraj .

Arim "set, baraj: büyük sel ve şid d etli
demektir (Lisanü 'l- 'Arab, "'arın"
md.) Arimin Sebe vadisinin adı olduğu ,
tarla faresine arim dendiği , fareler tarafından delinip yıkıldığı için sete bu adın
verildiği de nakledilmektedir (KurtubT,
XIV, 285 -286) . Arm kelimesi eski Yemenliler'de bir yerin özel adı olmaksızın "set"
manasında kullanılmıştır (Cevad Ali. VII ,
201 ; EJ2 IFrl. VI , 549) . Ku r 'an-ı Kerim'de
"seylü'l-arim" diye zi kredilen (Sebe ' 34 /
ı 6) sel baskın ı Se be diya rı ve o ranın halkıyla ilgili olduğuna göre bu rada sözü
edilen set, Sebe Devleti' nin eski merkezi olan Me 'rib ş e h ri yakınında ki Me'rib
su seddi olmalıdır. Bu sedde Sebe Seddi,
Arim Seddi de denilmişti r (iA, VII . 330)
ilkçağ'larda Arap yarımadasının güney
batı sında 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 Güney Arapları birçok sulama tesisi yapınışiardı: bunların en önemlisi ise Me'rib
Seddi idi.
ilkbaharda yaklaşık on beş gün, yaz
sonunda üç hafta olmak üzere yılda iki
defa yağış ala n bölgede su Ezene ( ;;;.;! )
vadisinden a kmakta d ı r. Ezene vadisi ise
Me'rib ovas ına gelmeden önce Belak
( .;1; ) adı verilen iki dağ arasında dar
bir geçitten geçmektedir. Buraya yapı
lacak bir baraj sayesinde ise ova tamam ıyla sulanabilecektir. Ancak bu büyük
barajdan önce de bölgede çeşitli setler
ve su tesisleri inşa edilmiştir. San'a Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yakın zamanlarda yapılan araştırmalar. sulama neticesi meydana gelen alüvyonun
bazı yerlerde 30 metreye ulaştığını göstermektedir ki bu da bölgede 2700 yıl
lık bir sulama tarihini ortaya koymaktadır (E/ 2 IFr.l. VI, 544 ).
En eski Sebe kitabelerinden birinde
Yadail YenOfun kayaya oyulmuş bazı
yağmur"
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havuzları bir ilaheye ithaf ettiği belirtilmektedir ki bu kitabenin milattan önce
775'lerde yazıldığı tahmin edilmektedir
(E/ 2 IFr.J. VI, 544) Me'rib ovası sulama
tesislerinin inşası ile ilgili en eski yazılı
belge muhtemelen milattan önce 685
tarihine aittir ve bu konuda yapılan faaliyetlerden bahsetmektedir (E/ 2 IFr.J. VI,
54 7) Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafın
dan yapılan araştırmalarda Ezene vadisinin aşağı kısmında, ortasında ve güney
yakasında eski su sistemine ait kalıntı
lar tesbit edilmiştir.

Me'rib su seddi diye de bilinen baraj
ise daha sonra yapılmıştır. islami kaynaklarda seddin yapılışma dair verilen
bilgiler farklılık arzetmektedir. Ancak
araştırmalar neticesinde bulunan çeşitli
kitabelerde, söz konusu iki dağ arasın
daki dar geçit üzerine yapılan bu baraj
ile tesviye havuzlarının inşasına. milattan önce 528 ' lerde yaşayan Sumhuali
Yenüf' un ( J_,.:,.. ~ ) idaresinde baş
landığı belirtilmektedir. Eski Me ' rib şeh
rinin yaklaşık 8 km. kadar batı- güneybatısındaki bu barajın yapımına , Sumhuali
Yenüfun oğlu Yisaemer Beyyin ( .:.r.= .A.
- .:.r.= _,..ı &., ) tarafından da devam edilmiştir. Barajın yüksekliği yaklaşık 16 m.,
genişliği 60 m. ve uzunluğu ise 620 m .
idi. U. Brunner'in hesabına göre baraj
vasıtasıyla sulanabilen toplam alan 9600
hektar idi ki bunun 5300 hektarı güney, geri kalanı ise kuzey ovasına aitti.
Me'rib ovasının vadinin güneyinde bulunan kısmına Yesran. kuzeyindeki kısmı 
na ise Abyan denilmekteydi. Bu iki ova
Sebe kitabelerinde bazan "Me' rib ve iki
vadi" diye zikredilmektedir ki Kur'an -ı
Kerim'deki "sağda ve soldaki iki bahçe"
ifadesi (Sebe' 34 / ı 5) buna işaret etmektedir. Bu baraj ve sulama tesisleri
sayesinde bölge Yemen'in en iyi sulanan
ve en verimli kesimi olarak şöhret bulmuştur (Mes'üdi. ıı . 180-18 1); Kur'an-ı
Kerim de oradan "beldetün tayyibetün"
diye bahsetmektedir (Sebe' 34 / 15)
Bölgeye can veren baraj ve sulama tesisleri çeşitli dönemlerde yıkılmış veya
hasar görmüş, her defasında da yeniden tamir edilmiştir. Milattan önce 25 24'te bir Roma ordusu Güney Arabistan ' ı
işgal etmiş, vahayı sulayan tesisleri yık
mıştır. Romalılar'ın geri çekilmesinden
sonra halk baraj ile birlikte tesviye havuzlarını ve su dağıtma tesislerini yeniden inşa etmiştir. Sebe Devleti'nin daha
sonraki dönemlerinde, barajın hasar görmesi veya yıkılmasıyla ilgili bilgiler ihtiva eden kitabeler mevcuttur. Bu kitabelere göre milattan sonra lV. asrın baş374

larında bazı havuzlar yıkılmış, bu asrın
ikinci yarısında baraj hasar görmüş ve üç
ayda tamir edilebilmiştir. Milattan sonra
449'da Şurahbil Ya'fur zamanında, yaz
sonu yağmurlarının sebep olduğu taş
kınlar neticesinde baraj hasar görmüş
ve tamir edilmiş, ertesi yıl barajda yeniden büyük hasarlar meydana gelmiştir.
Bir kitabede ise aynı kralın 457'de sette onarımlar yaptırdığı ifade edilmektedir. Glasser'in bulup neşrettiği ve Ebrehe tarafından yazdırılmış olan bir kitabede 542 yılında bendde yeni bir çatlak
meydana geldiği ve tamir edildiği ifade
edilmektedir. Barajla ilgili son kitabe
milattan sonra 553'ten sonraya aittir
ve baraj alanındaki çamur birikintisinin
temizlenmesinden bahsetmektedir. U.
Brunner'in baraj alanında yaptığı araş
tırmalar, Ebrehe tarafından 542'de yaptırılan tamirattan yaklaşık otuz beş yıl
sonra barajda yeni bir çatlak meydana
geldiğini ve tamir edildiğini ortaya koymuştur.

Kur'an-ı

Kerim'de Me'rib Seddi'nin yı
sebep olan sel baskınlarının birinden şu ifadelerle söz edilmektedir:
"Gerçekten Sebe kavminin oturduğu yerde büyük bir ibret vardır. Orada biri sağ
da diğeri solda iki bahçe bulunmaktadır. Onlara, 'Rabbinizin verdiği rızıktan
yiyiniz, ona şükrediniz. Güzel bir beldeniz, çok bağışlayıcı bir rabbiniz var' denildi. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bu sebeple üzerlerine Arim selini gönderdik
ve o iki bahçelerini buruk yemişli, acı ıl
gınlı , içinde biraz da sedir ağacı bulunan
iki (verimsiz) bahçe haline getirdik" (Sebe' 34 / 15-16)
kılışına

Barajın yıkılmasına

yol açan su basbirinin bu suretle çok kısa
ve kapalı olarak Kur'an'da da yer alması dolayısıyla müslüman tarihçiler bu olayın vuku bulduğu zamanı ve sonuçla rını
tesbit etmeye çalışmışlar ve halen kesinlik kazanmamış olan bazı görüşler
ileri sürmüşlerdir. islami kaynaklar genellikle Güney Arabistan· daki kabileterin kuzeye göçmelerini, barajın yıkılma
sı yüzünden arazinin verimsiz hale gelmesine bağlarlar. Nitekim bu kaynaklara göre Beni Gassan ve Ezd kabileleri
bu hadise üzerine kuzeye göç etmişler
dir. Hatta Beni Gassan kendi takvimlerini barajın yıkıldığı yıla (amü 's-seyl) göre
tesbit etmişlerdir. Bu ise "seylü'l-arim"in
çok daha gerilere (m .s. I-lll asırlara) götürülmesi demektir ki sonraki dönem Sebe kitabelerine ters düşmektedir . Eğer
Kur'an'da sözü edilen Arim seli, güneyden kuzeye göçün sebebi olan sel ise
kınlarından

bu, Me'rib Seddi'nin son yı kılışıyla ilgili
daha önceki yıkılışiarından birine sebep olan baskın olmalıdır. Nitekim
isfahani seddin yıkılışını islam· dan dört
asır öneeye götürürken ibn Hişam ve
Mes'Qdi'ye göre hadise, Kehlanlılar'ın
Ezd kolundan Amr b. Amir'in hükümdarlığı zamanında vuku bulmuştur. Yaküt
ise sel felaketinin Yemen'deki Habeş
hakimiyeti döneminde meydana geldiğini söylemektedir (Mu'cem, V, 35). Eğer
Kur'an'da belirtilen sel barajın son yıkı
lışına yol açan su baskını ise yukarıdaki
görüşler içinde gerçeğe en uygun olanı
Yaküt'un görüşüdür. Çağdaş yazarlar
arasında da bu görüşü benimseyenler
vardır (bk. E/ 2 IFr.J. vı. 548). Ancak bu
durumda Kur'an'da belirtilen "seylü'larim • göçterin sebebi olarak gösterilem ez. Çünkü göçler son baskından en az
iki yüzyıl önce vuku bulmuştur.
olmayıp

Barajın tabii sebeplerle yıkıldığını belirtenlerin yanında (bk. Mes'üdi, lll , 370371), bunu tabiat üstü başka sebeplere
bağlayanlar da vardır. Doğruluğu kabul
edilmese de genel olarak islami kaynaklarda yer alan bir rivayet şöyledir: Ezd
kabilesinden, kendisine Muzaykıya da
denilen hükümdar Amr b. Amir. Zarife
adlı bir kahine ile evlenir. Zarife birtakım kehanetler göstermekte ve bunları
yorumlamaktadır. Nitekim ona ileride
vuku bulacak korkunç olaylar bildirilince o da Amr'ı uyarır ve barajı kontrol etmesini eğer barajda taşları yuvartayan
bir fare görülürse felaketin mutlaka ve
yakın bir zamanda vuku bulacağını söyler. Amr baraja gider ve orada "huld"
adı verilen demir dişli , büyük pençeli
dev bir farenin büyük kayaları yuvarlayıp barajı yıkmaya çalıştığını görür. Bunun üzerine malını mülkünü satarak akrabaları ile birlikte bölgeyi terkeder.
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