ARiF ÇELEBi
mişti. Ancak Sultan Veled'in bu kararı
ölümünden sonra gerçekleşti. Arif Çelebi babasının bu isteğini yerine getirmek üzere 1316' da yola çıktı. İç ve Doğu Anadolu şehirlerinde (Kayseri. Sivas,
Bayburt) sekiz dokuz aylık bir süre geçirdikten sonra 8 Zilhicce 716'da (21 Şu
bat 1317) Sultaniye'ye vardı. Sultaniye'de
bir yıl veya biraz daha fazla bir süre kaldı 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 yattıktan sonra 24 Zilhicce 719'da (5 Şubat
1320) vefat etti.

Mevleviyye tarikatının yayılmasında büyük rolü olan Arif Çelebi, gençliğinden itibaren daha çok dedesinin itibarına dayanan büyüklük ruhu ile MevlevTier'e karşı olanlarla sert bir şekilde mücadele etmekten çekinmedi. Ne var ki onun bu
tutumu karşısındakilere korku vermiş
ve gittiği her yerde bazı olaylara yol açmıştır. 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 yandan Mevleviliğin Anadolu ve Batı iran'da
yayılmasına yardım etmiş, öte yandan
Menakıbü'l- 'arifin'in sekizinci bölümünü ona ayıran müridi Ahmed Efiilki'nin
dolaylı olarak bu bölgelerin tarihi, dini
ve sosyal hayatı hakkında bilgi vermesine vesile olmuştur. Nitekim bu vesile ile
Batı Anadolu'da Menteşe Beyliği (M ilas,
Çine vb.), Afyonkarahisar, Ladik (Denizli).
Eğridir ve Tavas ; Güney Anadolu'da Antakya, 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 Çelebi. dedesininkilere nazire olarak yazdığı
tasawufi rubai ve gazelleriyle tanınır.
Rubailerini Ulu Arif Çelebi 'nin Rubuileri adıyla neşreden (İstanbul ı 949) Feridun Nafiz Uzluk'un verdiği bilgilere göre Arif Çelebi' nin Farsça bir divanı vardı r. Millet Kütüphanesi'nde bulunan (Pertev Paşa, nr. ı 57)Mena~ıbü'l- 'arifin nüshasında bir mersiye ile seksen iki gazel
ve rubaisi yer almaktadır (vr. 176a-2ı7a).
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ARiF EFENDi, Filibeli
(1830-1909)
Sülüs ve nesih

yazılarıyla tanınmış

Osmanlı hattatı.
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Ahmed Arif Efendi Filibe'de doğdu.
"Emir şeyhleri" denilen bir aileye mensuptur. Rumeli'de yetişen hattatların
önde gelen isimlerinden olup Hacı Arif
Efendi diye de bilinmektedir. İlk tahsilinden sonra medreseye girdi. Bu arada
güzel yazıya da merakı bulunduğundan
Filibe Yürüyüş Camii hatibi İsmail Efendi'ye devam ederek ondan meşk* alıp
mezun oldu. 1877- 1878 Osmanlı - Rus
Harbi'nde (93 Harbi) Filibe'yi terkedip istanbul'a geldi. Geçimini temin maksadı
ile Saraçhanebaşı'nda bir bakkal dükkanı 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)

Hattatlar arasında açılan imtihanı kazanarak Nuruosmaniye Camii Vakfı hat
muallimliğine getirildikten sonra bakkallığı bırakarak salı günleri Nuruosmaniye'de, cuma günleri de Saraçhanebaşı'ndaki evinde sülüs-nesih hat dersleri
verdi. Son zamanlarında felç oldu ve 19
Eylül 1909'da vefat etti. Mezarı Edirnekapı'dadır.

ARiF EFENDi, Arapzade
(bk. ARAPzADE MEHMED ARiF EFENDi).

takdirini kazandı. Bir hilye* yazarak bununla hacasından tekrar icazetname aldı.
1301 ( 1883) tarihli bu hilye halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir
(Güzel Yazılar, nr. 335).

Şevki Efendi' nin en seçkin talebesi
olan Arif Efendi, daha çok sülüs ve nesih yazıda tanınmıştır. Sayısız meşk, kı
ta. murakka', hilye, evrad-ı şerif, delailü'l-hayrat ve levha yazmış, celi yazı ile
fazla uğraşmamıştır. Ancak Şehzadeba
şı Camii'nin Vefa kapısı üzerine yazdığı
celi besmele çok meşhurdur. Çok süratli 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), Elmalılı Küçük Harndi ve Necmettin Okyay ilk hatırianacak olanlardır.
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