
ARAiSÜ ' I-MECALis 

otuz iki meclis vardır. Yazar bazı bölüm
ler için "fasıl" başlığını da kullanmıştır. 
Meclisler ve fasıllar gökler, yer ve için
dekilerin yaratılması, Hz. Adem'den As
habü'l-ffl 'e kadar geçen bütün peygam
berler ve velflerin hayatları gibi konuları 
ihtiva eden yüzden fazla babdan oluş
maktadır. 

'Arrtisü'l-mecalis'in çeşitli yazma nüs
haları mevcut olup bunların bazılarında 
müstensihler metne daha başka konu
lar da eklemişlerdir (bk. C. Brockelmann. 
iA, X, 125, GAL Suppl., 1, 592). Eser bir
çok defa basılmıştır (Kahire 1297, 1303, 
1 306, 1308, 131 O, 1 314, 1321 , 1324, 1340, 
1370 / 195 1, Bombay 1306) 'Ara 'isü'l
mectilis 'i Mehmed b. Yüsuf ei-Çerkezf 
Kısas-ı Enbiya adıyla Türkçe'ye tercü
me etmişti r 1 istanbul 1282 ). Ayrıca MO
sa b. Hacı Hüseyin el-iznikf'ye (ö 833/ 
1429-30) ait eski bir tercümesi daha bu
lunmaktadır ki bibliyografık kaynakla
rın bahsetmediği bu tercümenin birinci 
cildinden iki nüsha Süleymaniye Kütüp
hanesi· nde mevcuttur ( Şaze iT Tekkesi, 
nr. 126 ; Yozgat, nr. 431 ). Eser Muham
med Emir b. Abdullah el-Ya 'kubf tarafın
dan Kazan Türkçesi'ne çevrilmiştir (Ka
zan 1903) Diğer bazı Türk lehçelerine 
çevrildiği de bilinmektedir. 
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ARAKÇİN 

(bk. ARAKIYYE). 

ARAKIYYE 

(~~) 

Genellikle 
tarikat mensuplan tarafından 

kullanılan 
bir başlık türü. 

_j 

_j 

Arakıyye ismi Arapça arak (ter) keli
mesinden türetilmiş olup "ter çeken baş
lık, terlik" anlamını taşımaktadır. Genel
likle tepesi basık kubbeyle kapanmış ke-
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sik koni biçiminde ve beyaz veya deve
tüyü rengi yünden yahut tiftikten yapı
lan arakıyyenin yapım tekniği M evlevi 
sikkesi * gibidir. Yün veya tiftiğin dövül
mesiyle elde edilen ince keçeden kalıp
lanmak ve sabunlu suyla ütülenmek su
retiyle imal edilir. Makbul olanları tek 
parça keçeden çift katlı yapılanlardır. 

Geleneksel Türk el sanatlarının en eski
lerinden olan keçecilikle büyük benzer
lik gösteren arakıyyecilik, eski Türk top
lumundaki zenaat dalları arasında önem
li bir yere sahiptir. Cumhuriyet dönemi
ne kadar üç yüzden fazla tekke ve zavi
yeyi barındıran istanbul'da, tarikat men
suplarının kalabalık oluşundan yani tale
bin yüksekliğinden ötürü arakıyyeci es
nafı nüfuz bakımından mühim bir mev
ki kazanmıştır. Biri Üsküdar'da, diğeri 
Eyüp'te bulunan ve bilnilerinin mesle
ğinden ötürü Arakıyyeci Mescidi adıyla 
anılan iki mescid, arakıyyecilerin o gün
kü cemiyet içindeki yerinin önemini gös
teren birer işarettir. Ayrıca Bursa ' da Ulu
cami yakınında bir Arakıyyeciler Çarşısı 
mevcut olup günümüzde hala bu isimle 
anılmaktadır. 

Anadolu ve Rumeli'de kıyafet inkılabı
na kadar yaygın şekilde kullanılmış olan 
arakıyye öncelikle tarikat kıyafetlerinin 
vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmiş 

ve dervişler zümresinin bir tür alarnet-i 
farikası haline gelmiştir. Bu başlık her
hangi bir tarikata giren yeni dervişe in
tisap ettiği şeyh tarafından belirli bir 
merasimle giydirilirdi. Her tarikatta, hat
ta her tarikat kolunda bazı farklılıklar 

gösteren bu merasime, muhtelif sala
vat*lar ve gülbank* ların yanı sıra , mut
laka tekbir getirilmek suretiyle icra edil
diği için "arakıyye tekbirlemek" denirdi. 
Mesela Mevleviyye'de daima, "sema çı

karmamış" yani sema meşkini tamam
layıp semazen vasfını kazanmamış olan 
ve "nevniyaz"' ya da "matbah canı" tabir 

Arakıyye 

edilen yeni dervişlerle çocuk ve kadınla
ra, Mevlevf sikkesinden daha kısa olan 
arakıyye tekbirlenmiştir. Bu arada tek
ke şeyhleri "tac-ı şerif" denilen serpuş
larını genellikle özel günlerde ve önemli 
merasimlerde giyerler. gündelik serpuş 
olarak da üzerine destar sarılmış ara
kıyyeyi tercih ederlerdi. 

Arakıyyenin her zaman aynı şekilde 

yapılmayıp bazı değişik modeliere göre 
imal edildiği görülmektedir. Tepesi siv
rice olan ve kat yeri önden yukarı doğ
ru bir çizgi teşkil edecek biçimde ikiye 
katlanarak ütülenen arakıyyelere, ta
sawuf remizleri arasında vahdeti tem
sil eden "elif" harfine ( ı ) benzetilerek 
elifi arakıyye denilmiştir. Bunun gibi 
mesela Halvetiyye'nin Cer rahiyye kolun
da yeni dervişlere şeyı-ıleri tarafından 

devetüyü renginde eliff arakıyye tekbir
lendiği bilinmektedir. Ayrıca arakıyyenin 
yalnız Halvetiyye'nin bu koluna mahsus 
olan ve dallı arakıyye veya kısaca dallı 
tabir edilen bir başlık türü bulunmak
tadır ki ham maddesi ve imal şekli nor
mal arakıyyeden tamamen farklıdır. Dal
lı arakıyyenin kubbesi (t epesi) Cerrahi 
tacının kubbesinde olduğu gibi dal de
nilen yirmi dört adet çubuk ihtiva eder 
ve asabesinde ( kenarında ) . yirmi dördü 
kubbedekilerin devamı olmak üzere top
lam elli altı düşey dal bulunur. Bu ara
kıyye seyr*ü sülılk*te muayyen bir men
zile erişenlere tekbirleni r ve devranda 
da "hay" ismi zikredilmeye başlandıktan 
sonra şeyh efendi ile daha önce kendi
lerine tekbirlenmiş olan dervişler tara
fından giyilir. iki beyaz bezin paralel di
kişlerle birbirine dikilmesi ile elde edi
len oluklara pamuk daldurularak şekil
lendirilen bu dalların sayı ve tertibinin, 
kubbe kısmında "anasır-ı erbaa", "me
zahib-i erbaa", "kütüb-i erbaa", " aktab-ı 

erbaa" gibi remizleri, asabe kısmının da 
kOfi hatla yazılmış kelime-i tevhidi ifa
de ettiği bilinmektedir. 

Arakıyye, Türk tesirinde kalmış müs
lüman kavimlerin yaşadığı çeşitli yöre
lerde. tarikat ehlinin yanı sıra halk ta
rafından da günlük kıyafetin bir parçası 
olarak benimsenmiş ve ll. Mahmud'un 
fes inkılabından önce Anadolu ve Ru
meli' de pek çok sarı k tipi mahallf başlı
ğın ana parçasını teşkil etmiştir. Bugün 
hala Balkanlar ' ın müslüman Arnavut
lar"la meskOn olan bölgelerinde beyaz 
arakıyye bol miktarda imal edilmekte, 
özellikle kasaba ve köylerde Osmanlı dev
rinden kalma bir alışkanlıkla bütün er
kekler tarafından kullanılmaktadır. 



Arakıyyeden başka arakçin adlı bir 
başlık türü daha bulunmaktadır. Arak 
kelimesinden Farsça -çin (toplayan) ekiy
le türetilen arakçin kelimesi de "ter top
layan başlık " anlamındadır. Ancak arak
çin. yapılış tekniği ve kullanılış bakımın
dan arakıyyeden tamamen farklıdır. Bu 
başlık takke gibi tam kubbe şeklinde 
olup başa sıkıca oturur. kenarlarının ter
den kirlenmemesi için kavuk ve sarık 

a ltına giyilir. Özellikle pamukludan diki
len arakçinin en makbul cinsi sıçandişi 

denilen ve çok ince örülmüş olanlarıdır. 
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ARAMiCE 
Halen bazı lehçeleri konuşulan 

yarı ölü Sami diL 
_j 

Sami dil ailesinin batı grubuna girer; 
ibranice ile yakın akrabadır. Çok geniş 
bir coğrafi mekana yayılmış çeşitli halk 
toplulukları tarafından oldukça uzun bir 
zaman dilimi içerisinde kullanıldığı için 
birçok lehçeye ayrılmış , halen konuşanı 
çok azaldığı ve başka dillerin tahripkar 
etkilerine açık kaldığı için de ölmeye yüz 
tutmuş bir dildir. Aramiler dillerine Fe
nike alfabesini uygulamışlar ve onu çok 
az da olsa değiştirerek kendilerine has 
bir biçime sokmuşlardır. Ancak günü
müze gelebilen birkaç belge, bu alfabe
den başka çivi yazısı sisteminin ve Mısır 
hiyeroglif yazısından türerne demotik 
yazının da tatbik edilmiş olduğunu gös
termektedir. Ararnice yazıtların büyük 
çoğunluğu Güneydoğu Anadolu ve Suri
ye 'de bulunmuş olmakla beraber, bil
hassa Pers hakimiyeti döneminde (m ö 
538- 330) bu dilin bir milletlerarası tica
ret dili halini aldığı ve bu dilde yazılmış 
belgelerin Yunanistan, Mısır. Anadolu, 
Suriye, Kuzey Mezopotamya, iran, Afga-

. nistan ve hatta Pakistan'a kadar geniş
leyen bir bölgeye yayıldığı görülmekte
dir. Ara m ice' nin bu kadar geniş bir ze
mine yayılmasının başlıca sebebi. kulla
nılan yazının basitliği kadar ortak veya 

benzer gramer özellikleri sebebiyle di
ğer Semitik dilleri konuşanlar tarafın
dan da kolayca anlaşılabilmesidir. Diğer 
taraftan Aramiler'in bütün eski Ön As
ya· da geniş çaplı nüfus hareketlerine 
sebep olmalarının yanı sıra, yayıldıkları 

ülkelerin gerek idari gerekse ticari fa
aliyetlerinde önemli rol oynamalarının 

da bu hususta büyük etkisi olmuştur. 
Ararnice milattan önce IL binyıldan beri 
Ön Asya'da diplomatik yazışma dili olan 
Akkadca'nın yerini aldığı gibi Batı'da 

Yunanca· nın yayılmasını da engellemiş

tir. Fenike alfabesinin Aramiler'ce geliş
tirilmesinin sonucunda Nabati ve Sinai 
yazısının aracılığı ile Arap alfabesinin or
taya çıkması , Arami toplumunun günü
müze de yansıyan bir başka etkisidir. 

Ararnice esas olarak dört ana gruba 
ve bunların alt daliarına ayrılır. Bunla
rı tarihi gelişmeleri ve özelliklerinden 
bazıları ile aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür. 

1. Eski Arami Dili. Bu dil. en eskisi mi
lattan önce IX. yüzyıla tarihlenen Kuzey 
Suriye'de bulunmuş yazıtlarda kullanıl

mıştır. Bunda Ken'an ve Asur etkileri 
çok fazladır. Yazıtlar taş eserler üzerin
de yer almakla beraber bu yazının gü
nümüze kadar gelernemiş başka mal
zeme üzerine de yazılmış olduğu şüp
hesizdir. 

2. Resmi Arami Dili. Fevzipaşa yakının
daki Zencirli'de (Sam·a ı) bulunan yazıt
ların en eski olanlarında eski Arami dili 
kullanılmakta iken aynı yerde ele geçmiş 
başka yazıtlarda . mesela Kral Bar Ra
kab ' ınkilerde eski AramT dilinden türe
yen bir başka lehçenin kullanılmış oldu
ğu görülmektedir. Bu lehçe, daha Asur 
devrinden (m ö. ll 00-605) başlayarak mil
letlerarası ticaret dili halini almış, stan
dart gramer kuralları ile işlediği ve ma
halli lehçeleri konuşanların hemen ta
mamı tarafından anlaşılabildiği için de 
bütün Arami toplumunun yazı dilini 
oluşturmuştur. Akkadca çivi yazılı bel
gelerde "Arami katipleri " olarak geçen 
memurların bu resmi lehçeyi kullandık
larında şüphe yoktur. Lehçe, Zencirli'de 
Kral Bar Rakab'ın kabartması üzerinde 
görülen katip tasvirinin elindeki gibi yal
nız boya ve kalemle değil , çivi yazısında 
olduğu gibi kil tabietler üzerine bir sivri 
ucu n batıniması ile de yazılıyordu; bu
nu Asur'da bulunan Arami alfabesi ile 
yazılmış tabietler ispat etmektedir. Yi
ne bu lehçeye ait yazılara ayrıca made
ni ağırlıklar, mühürler ve kaplar üzerine 
kazınmış olarak da rastlanmaktadır. Res-

ARAMiCE 

mi AramT dilinin yaygınlığını Kitab-ı Mu
kaddes 'te geçen bazı olaylar da göster
mektedir. Mesela milattan önce 701 yı

lında Asur Kralı Sennaherib Kudüs kra
lı ibrani değil Arami dili konuşulmasını 
istemiştir 111 Krallar 18 / 26) Yunanis
tan'da Olympia yakınlarında ele geçirilen 
bir tunç kase üzerinde Arami harfleriy
le kazınmış bir ada rastlanmıştır. Bu da 
Yunanlılar'ın alfabe işaretleri ile Anado
lu 'daki Aramiler aracılığıyla temasa gel
diklerini, başka bir deyişle yazıyı muh
temelen onlardan öğrenmiş olabilecek
lerini gösteren kanıtlardan bir tanesi
dir. Mısır ' da Asarhacton dönemine (m.ö. 
68 ı -669) tarihlenen bazı Ara mi yazıtları 
bulunmuştur. Anadolu 'da Tarsus'ta bel
ki aynı döneme ait küçük yazıt parçala
rı ortaya çıkmıştır. 

Resmi Arami lehçesinin Yeni Babil dö
neminde de (m ö 605-538) gelişme ve 
yayılmasını sürdürdüğü görülmektedir. 
Bu devri takiben başlayan Pers hakimi
yeti altında. krali yazıtlar eski Pers dilin
de ve kendilerine has bir çivi yazısı sis
temiyle abidevi boyutlarda kayalar üze
rine yazdırılmış olmakia beraber resmi 
yazışmalarda Arami dilinin tercih edildi
ği anlaşılmaktadır. Arami dilinin Pers 
döneminde yayılma alanının en geniş sı
nırlarına ulaştığı. çeşitli yerlerde ele ge
çen belgeler yardımıyla ispatlanmakta
dır. Bu devirde Mezopotamya'da resmi 
Arami lehçesiyle yazılmış deniz kabuk
ları. mühürler; Mısır'da mezar ve ithaf 
yazıtları ile ticaret yolları üzerinde kaya
lara kazınmış bazı kelimeler; Filistin'de 
taş yazıtlar ile kap kulplan üzerindeki 
damgalar; Kuzey Arabistan'da taş ya
zıtlar; Anadolu'da Kilikya (Çukurova), Lik
ya (G üneybatı Anadolu } ve Lidya'da ( i çbatı 

Anadolu } taş yazıtlar ve Arami adlar ya 
da kelimeler ihtiva eden madeni eşya; 
Afganistan, hatta Pakistan'da yazıtlar; 
Yunanistan'da ise yukarıda sözü edilen 
tunç kap i!e Latince çeviri yazıları yapıl
mış kısa metinler bulunmuştur. Resmi 
AramT lehçesi Helenistik devirde de (m.ö. 
330-30) kullanılmaya devam etmiş ve 
Mısır'da, Sina'da. Filistin'de, Anadolu'da 
Ararnice yazılmış papirüsler ve taş ya
zıtlar bulunmuştur. Bu dönem içinde 
resmi Arami lehçesi tedrici olarak yeni
den birtakım mahalli biçimlere girmeye 
başlamıştır. 

3. Batı Arami Dili (Filistin Aramlcesi}. Mü
sev! kutsal literatürünün en önemli bel
gelerinden olan Kumran yazmalarında 
(veya Ölüdeniz tomarları) Arami dilinin ba
tı lehçesi (Fil istin Aramicesi) kullanılmış. 
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