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Asıl adı Mehmed Arif'tir. 7 Şubat
1904'te Çatalca'nın inceğiz köyünde doğ
du. Babası Ziver Efendi aslen Tokatlı.
annesi Zehra Hanım ise Tırnovalıdır. Henüz yedi günlükken babasını kaybetmesi. annesinin de başka biriyle evlenmesi
üzerine çocukluğunu akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı. Balkan
Savaşı sonunda istanbul'a geldi. İlk tahsilini Kocamustafapaşa ve Haseki mahalle mekteplerinde tamamladıktan sonra Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi'ne girdi.
Buradan Bolu Sultanisi'ne. oradan da
Kastamonu Sultanisi'ne geçti. Lise yılla
rında Kastamonu'nun istiklal Savaşı'nı
destekleyen heyecanlı havasını yaşadı.
Bir süre sonra istanbul Darülmuallimin-i
Aliyyesi'ne girdi, bir yandan da istanbul
Postahanesi'yle Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 1928'de okulun edebiyat bölümünü bitirdi ve öğretmen olarak Adana'ya
tayin edildi. Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında on dört yıl
edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1950-1954 yılları arasında Adana milletvekili oldu. 1954'te tekrar öğretmenli
ğe döndü. 1959-1961 yıllarında Kıbrıs'
ta çalıştı. 1962'de emekli oldu; S Ocak
197S'te Ankara'da öldü.
Şiir yazmaya pek erken yaşta başla
yan Arif Nihat'ı şiirle ilgilenmeye yönelten ilk örnekler. ı. Dünya Savaşı yılların
da bazı destancıların Haseki'de okuyarak sattıkları harp destanları olmuştur.
Daha çok şiir. mensur şiir, fıkra. deneme ve vecizeleriyle şöhret kazanan Arif
Nihat edebiyat hayatına şiirle başladı.
Şiir ve mensur şiirlerini Hayat, Çağla
yan, Türk Yurdu, Hisar, Elit, Defne,
Türk Sanatı ve Devlet gibi dergilerde
yayımladı. Görüşler ve Başak adıyla iki
de dergi çıkardı. Bazı fıkra. deneme ve
veeizelerini ise Türk Sözü, Demokrat,
Yeni İstanbul ve Memleket gazetelerinde neşretti.
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Arif Nihat 1933 yılından itibaren Üsküdar Mevlevilıanesi'nin son şeyhi Ahmed Remzi Akyürek'le sıkı bir münasebet kurmuş ve onun teşvikleriyle. şiirin
de geniş bir akis bulacak olan Mevlevi
kültürünü yakından tanıma imkanı bulmuştur. Kubbe-i Hadra adlı kitabında
ki şiirleri bütünüyle Mevlana ve Mevlevilik'le ilgilidir. Aruz. hece ve serbest vezni başarıyla kullanan Arif Nihat'ın şiirine
uyguladığı vezinlerde görülen bu çeşitli
lik nazım şekillerinde de kendini göstermektedir. Onun şiirinde halk ve divan
edebiyatı nazım şekilleri yanında modern edebiyatın nazım şekilleri de yer
almıştır. En çok kullandığı nazım şekli
ise rubaidir. işlemiş olduğu başlıca temalar arasında kahramanlık ve tarih duygusu. din. aşk, tabiat ve memleket güzellikleri önde gelmektedir. Şiirleri arasında. ebced * hesabıyla tarih düşürdü
ğü manzumeler de önemli bir yer tutar.Arif Nihat'ın milli değer ve şahsiyetleri
konu alan şiirleriyle dini iman ve heyecanı işleyen şiirleri. 1950' den sonra yeti şen yeni nesillerde tarih şuurunun ve
dini duyguların uyanmasında ve geliş
mesinde önemli rol oynamıştır. "Bayrak". "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor". "Fetih Davulları", "Selimler", "Kubbeler", "Süleymaniye" gibi şiirleri bu konuda yazıl
mış olanların en tanınmışlarıdır. "Naat"ı
ise duygu ve estetik bakımından son
devirlerde bu vadide kaleme alınmış en
mükemmel örnekler arasında yer alır.
Şiirlerinde günlük Türkçe'yi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat' ın
rahat. özentisiz ve sade bir üslübu vardır. Dilin ahengine önem vermiş , vezinsiz şiirlerinde bile bir iç ahenk kurmayı başa rmıştır. Şiiri üzerinde Yahya Kemal'in açık tesiri görülmektedir.
Eserleri. Şiirleri: Heykeltraş (istanbul
1340 r.). Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
(istanbul 1945). Rubdiydt-ı Arif (Ankara 1956). Kökler ve Dallar (istanbul
1964 ). Kıbrıs RuMileri (Ankara 1964 ),
Nisan (Ankara 1964). Emzikler (1964).
Dualar ve Aminler (İstanbul 1967). Kova Burcu (1967). Kubbe-i Hadra (1967).
Yürek (1968). Avrupa'dan RuMiler
(1969). Köprü (1969). Aynalarda Kalan
(1969), Basamaklar ( 1971 ), Divançe-i
Arif ( 1971 ), Şiirler (seçmeler 1971 ). Mensur Şiirleri: Yastığıının Rüyası (Adana
1930). Ayetler (Adana 1936). Nesirleri:
Kanatlar ve Gagalar (vecizeler 1945).
Enikli Kapı (1964 ), Terazi Kendini Tartmaz (1967). Tehdit Mektupları ( 1967).
Onlar Bu Dilden Anlar (Ankara 1970),

Aramak ve Söyleyememek ( 1976). Kanatlarını Arayanlar ( 1976).

Arif Nihat Asya'nın. daha önce yayım 
beraber bütün eserleri 1975-1977 yılları arasında yedisi şi 
ir. beşi nesir olmak üzere on iki kitaplık
bir külliyat halinde Ötüken Neşriyat talanmamış yazılarıyla

rafından basılmıştır.
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Nil nehrinin batı yakasında Kahire ile
Asvan arasında yer alı r. Nüfusu 1986'da
273.191 olan şehir, Nil vadisinin en verimli topraklara sahip bölgesinde bulunmakta ve Yukarı Mısır'ın en hareketli yerleşim merkezlerinden birini teşkil
etmektedir. Gerek eski çağlarda gerekse islami devirlerde bölgedeki önemini
devamlı olarak korumuştur. Asyüt veya
UsyOt, şeh rin eski Mısır dönemindeki
adı olan Siyut'un başına hemze getirilmek suretiyle Arapçalaştırılmış şeklidir;
ancak Ortaçağ'a ait bazı kayıtlarda SüyOt veya SeyOt imiasma da rastlanmaktadır. Helenistik devirde ise buraya, şe 
hir tanrısı Wepwawet'in kurt başlı olm ası sebebiyle Lycopolis (kurt şehri) adı
veril miştir.

Amr b. As ' ın Mısır ' ı fethi sırasında
idaresine geçen AsyOt,
Fatımiler'in son devirlerinde önemli bir
idare merkezi idi ve aynı zamanda şeker
kamışı üretimiyle de meşhurdu . Memlükler ve daha sonra Osmanlı lar döneminde gelişmesini sürdürdü. XVII. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi,
Asyüt'un Circa eyaletine bağlı bir kaşif
lik* ve "150 akçelik bir kaza" olduğunu
ve burada 360 dükkan, yirmi altı mescid, altı tekke, yedi medrese, yetmiş sebil, kırk sıbyan mektebi, bir darülkurra
ve iki darülhadis ile tuğladan yapılmış
4800 ev bu l unduğunu bildirmektedir.
müslümanların
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