
ARAP SALiH EFENDi 

devam ettiği sırada güzel sesi ve zikir 
idare etmedeki kabiliyeti ile dikkati çek
ti. Daha sonra tekkenin zakirbaşılığına 
tayin edildi. Asıl şöhretini zakirbaşılİğı ile 
yapan Salih ~fendi. besteli mevlidi bil
mesi dolayısıyla devrinin tanınmış mev
lidhanları arasında da önemli bir yer ka
zanmıştır. Ayrıca günümüze ulaşan üç 
ilahisi ve bir şarkısından , onun beste ya
pacak derecede müsiki bilgisine sahip 
olduğu da anlaşılmaktadır. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

Arapkir 
livası 

kanunnamesi 
(BA, TD. 

nr. 998, 

s. 671-672) 

sancağına bağlandı. Cumhuriyet döne
minde Malatya vilayeti içerisinde bir ka
za olarak teşkilatlandırıldı. XIX. yüzyı

lın ilk yarısında merkez kasaba. eskisi-
ne 25 km. mesafede bağlar içerisine 
taşındı. Bugünkü Arapkir bu yeni kuru
lan yerde süratle gelişmiş, yakın tarih-
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ARAPÇA 

(bk. ARAP [DiL]). ~ . lerde adı Karaca olarak değiştirilen es-
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ARAPÇA YAZMAlAR ENSTITUSU 

(bk. MA'HEDÜ'l·MAHTÜTATİ'l-ARABİYYE). 
L ~ · 

ARAPKİR 

L 
Malatya iline bağlı ilçe merkezi. 

~ 

Fırat nehrinin kollarından Arapkir su
yunun açtığı geniş bir vadide, deniz se
viyesinden yaklaşık 1200 m. yükseklik
te yer almaktadır. Yerleşmeye uygun. 
verimli topraklara sahip olması bölgeyi 
önemli bir yerleşim alanı haline getir
miştir. Bizans kaynaklarında Arabrakes. 
Türkler tarafından ise Arabgir veya Arap
kir şeklinde adlandırılmıştır. Bununla 
beraber eski Arap coğrafyacılarının eser
lerinde Arapkir adı zikredilmemiştir. An
cak ibn Bibi Tevô.ril]i Al-i Selcu~ adlı 
eserinde buradan bahsetmektedir (IV, 
210) 

Bölgeiran ve Bizanslılar'dan sonra Xl. 
yüzyıl sonlarında Selçuklu Türkleri'nin 
eline geçti. XV. yüzyıl başında Timüri
ler tarafından zaptedilen Arapkir, Yavuz 
Sultan Selim zamanında Osmanlı idare
sine alındı ( 1515). Kanüni Sultan Süley
man döneminin başlarında Diyarbekir 
eyaletine bağlı bir sancak merkeziydi. 
Ardından Rum (Sivas) eyaletine bağla
nan Arapkir 1834'e kadar bu statü için
de kaldı. Bu tarihte tekrar Diyarbekir 
vilayetine, 1847'de de Ma'müretülaziz 
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kisi ise bazı tarihi yapı ve harabelerden 
müteşekkil bir vaziyette bağ ve bahçe
ler içerisinde kalmıştır. Öte yandan 934 
( 1527) tarihli tahrir* de on iki hanelik 
Eski Arapkir adında bir köyden bahse-
dilmekle birlikte bunun bugünkü Arap
kir'le ilişkisi olmaması gerekir (BA, TD, 
nr. 64, s. 688) . 

Osmanlı idaresine geçtikten sonra Ka
nüni Sultan Süleyman döneminde 932'
de ( 1525) yapılan ilk tahririne göre Arap
kir ' de iki mahalle. yaklaşık 900 kadar 
müslüman ve yine 900 civarında Erme
ni nüfus bulunmaktaydı. Arapkir nahi
yesinde ise on sekiz köy, bir mezraa ve 
6500 kadar müslüman nüfus mevcut
tu. Bütün sancakta 153 köy, altmış bir 
mezraa yer almakta ve toplam 20.000 
kadar müslüman ve 1000 civarında Er
meni nüfus yaşamaktaydı (BA, TD, nr. 
998, s. ı Ol). Ayrıca Arapkir'de vakıfları 
olan bir cami. altı mescid, bir medrese, 
altı muallimhane, yirmi dört dükkan ve 
altı değirmen bulunuyordu. 934 ( 1527) 
yılında yapılan diğer bir tahrirde Arap
kir' in merkezinde yaklaşık 800 müslü
man ve 600 Ermeni nüfus vardı. Aynı 
tarihli tahririn başında yer alan Arapkir 
livası kanunnamesine göre sancakta ar
pa, buğday. pamuk gibi zirai ürünler el
de edilmekte, arıcılık. bağcılık ve bahçe
cilik yapılmaktaydı. Ayrıca hayvancılık 

da önemli bir gelir kaynağıydı. Arapkir 
bu özelliğini daha sonraki asırlarda da 
sürdürdü. 1301 (1884) tarihli salname
de kasabaya bağlı 11.000, köylerinde 

de 220.750 dönüm olmak üzere toplam 
231.750 dönüm ziraata elverişli toprak 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu toprak
larda hububat dışında çeşitli sebzelerle 
güz eriği. elma, armut, kiraz yetiştirildi
ği, ayrıca yağının pek meşhur olduğu 
kaydedilmektedir. 

XVII. yüzyılda Katib Çelebi Arapkir'in 
bir kalesi olduğunu söyler ve Fırat neh
rine kadar uzanan bağ ve bahçeleriyle 
bol meyvesi bulunduğundan bahseder. 
Evliya Çelebi de Arapkir şehrinin kim ta
rafından kurulduğunun bilinmediğini. da
ha islamiyet'in zuhurundan önce Arap 
Hatim et-Tai adında biri tarafından imar 
edildiğini ve bundan dolayı Arapkir adıy
la anıldığını belirtir. 

XIX. yüzyıl sonlarında kasaba olduk
ça hareketli bir ticari faaliyete sahipti. 
1892 yılı salnamesine göre Arapkir ka
zasında iyi kalitede iplik ve kumaş ya
nında daha düşük kalitede iplik ve bez 
de dokunmakta ve SOO tezgah bulun
maktaydı. Bu tezgahlarda yatak çarşa
fı, oda takımı, pencere perdesi türün-



den 36.000 top kumaş üretiliyor ve bun
ların büyük kısmı Bitlis, Van, Erzurum, 
Diyarbekir, Elaziz, Erzincan, Antep gibi 
civar şehirlere satılıyordu. Buna karşılık 
ipliğin boyanabilmesi için gerekli olan 
boya Avrupa'dan ithal ediliyor, sabun ve 
diğer gerekli bazı maddeler ise Halep 
ve Antep'ten getirtiliyordu. 

Ticari hayatın gelişmesine paralel ola
rak Arapkir"in nüfusu da hayli artmış
tır. Vital Cuinet, Arapkir kazasının altmış 

sekiz köyü bulunduğunu, toplam nüfu
sunun ise 58.540 müslüman, 10.967 hı
ristiyan olmak üzere 69.507 olduğunu 
yazar. Ayrıca şehirde yirmi cami, bir tek
ke, altı medrese, on altısı müslümanlara 
ait otuz iki sıbyan mektebi, bir türbe, 
beş kilise, bir manastır, dört han, çeşme 
ve hamamların yer aldığını kaydeder. 
1301 (1884) tarihli salnameye göre ka
sabada 15.157 nüfus varken 1312 ( 1894) 
tarihinde 23.872 müslüman ve 7472 hı
ristiyan olmak üzere toplam 31.344 nü
fus bulunuyordu. Aynı tarihli salname
de Arapkir'de yirmi dokuz mahalle, sek
sen sekiz köy, 415 dükkan ve han, otuz 
beş cami ve mescid, otuz sekiz mektep, 
dört medrese, bir tekke, on bir kilise, 
dört hamam, 8911 bahçe ve arsa, otuz 
altı değirmen ve fabrika bulunduğu kay
dedilmektedir. 

1. Dünya Savaşı sırasında Arapkir bü
yük bir iktisadi sarsıntıya uğramış, sa
nayileşme durmuş, zirai sahalar, bağ ve 
bahçeler harap olmuştur. Cumhuriyet 
döneminde de küçük bir kasaba halin
de varlığını sürdürmüştür. 1935'te nü
fusu 6810 olarak tesbit edilmiş, ancak 
Malatya, Elazığ ile yol bağlantıları, Cum
huriyet'in ilk dönemlerinde Sivas- Erzu
rum, Sivas- Malatya demiryollarının ya
kınından geçmesi gibi sebeplerle kısmi 
bir gelişme içerisine girmiştir. Fakat 
Arapkir'den önemli sayıda bir nüfus, iş 
için il merkeziyle büyük şehirlere göç et
miştir. Bundan dolayı nüfusu zaman za
man düşüş göstermiştir. 1927 sayımın
da 6782 olarak tesbit edilen kasaba nü
fusu 1935'te 6810'a çıkmış, 1980'de ise 
8630 olan nüfus 1985 sayımında 8531 'e 
düşmüştür. İlçenin nüfusu ise 1980'de 
22.634 iken 1985'te 21.194'e inmiştir. 

Arapkir tarihi eser bakımından olduk
ça zengindir. Ancak bugün bunlardan 
pek azı ayaktadır. Kalesinden başka ço
ğu Eski Arapkir'de yer alan bu eserler
den XIV. yüzyılda yapıldığı sanılan Ulu
cami, aynı dönemde yapıldığı tahmin 
edilen hankah, yine Akkoyunlular döne
mine tarihlenen ve Eski Arapkir"de Os-

man Paşa mahallesinde bulunan Yeni
cami ve 1694'te Cafer Paşa tarafından 
tamir ettirilen Cafer Paşa Camii (181 7' de 
tekrar tamir görmüştür). isaoğlu mahalle
sinde bulunan Mirliva Ahmed Paşa Ca
mii, 1816'da istanbul gümrüğü emini 
ve saray kapucubaşılarından Gümrükçü 
Osman Paşa tarafından yaptırılan cami 
(BA, KK-Ruus. nr. 138. s. 339), Arapkir· 
Çarşısı'ndaki Rakka Valisi Vezir Yusuf 
Paşa'nın yaptırdığı Yusuf Paşa Camii ve
ya EmTr Yusuf Camii (BA, KK-Ruus. nr. 
24, s. 105). Şeyh Hasan Bey Camii, Mes
cidi, Medresesi ve Türbesi, Dergah-ı ali 
kapucular kethüdası Mirahur Mehmed 
Ağa Camii, lspanakçı Mustafa Paşa Kü
tüphanesi olarak tanınan Molla Eyüp 
Camii, Osman Paşa mahallesindeki Os
man Paşa Hamamı, isaoğlu mahallesin
de 1806'da inşa etiiriimiş Çarşı Hama
rnı sayılabilir. Ayrıca Yeni Arapkir'de Ço
banlı mahallesinde yer alan ve 1893'te 
yaptırılan Çobanlı Camii ve hemen ya
nındaki türbe, kubbesi yıkılmış olmakla 
birlikte halen ayakta kalan tarihi eser
lerdendir. 

Arapkir ilçesinin merkez bucağından 
başka Taşdelen (eskiden Mutmur) adlı bir 
bucağı daha vardır. Yüzölçümü 956 km 2 

olan ilçenin 1985 sayımına göre nüfusu 
21 .194, nüfus yoğunluğu ise 22 idi. 
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~ YusuF HALAÇOGLU 

ARAPKiRLi HÜSEYiN AVNİ 

' (1864-1954) 

Son devir din alimi, 
huzur dersleri mukarriri, 

dersiam. 
_j 

Arapkir'in Hezenek mahallesinde doğ
du (Ocak 1864) Babası, Arapkir ulema
sından Molla Hasan olarak tanınan Ka
ra Mehmed oğlu' Hasan Fehmi Efendi'
dir. İlk tahsiline çok küçük yaşta baba
sından Kur'an-ı Kerim. ilm-i hal, ahlak 

ARAPKiRLi HÜSEYiN AVNi 

ve Arapça okuyarak başlayan Hüseyin 
Avni, Arapkir merkezindeki ibtidaT ve 
rüşdiyeyi bitirdi. Daha sonra Arapkir ls
panakçızade Medresesi'ne devam ede
rek müderris Mustafa Fevzi Efendi'den 
icazet aldı (Temmuz 1886) Aynı yıl istan
bul'a gitti ve Beyazıt dersiamlarından 

Bayburtlu Hüseyin Hüsnü Efendi ile Şey
hülislam Bodrumlu ömer Lutfi Efendi'
nin derslerine devam ederek her ikisin
den de icazet aldı (4 Mart ı 887) 

Arapkirli Hüseyin Avni'nin sicil dosya
sından belirlenen ilk resmi görevi, Üskü
dar Toptaşı Askeri Rüşdiyesi'ndeki ka
vaid-i Osmaniyye ve imla muallimliğidir 
(4 Şubat 1887) Bu arada, Şeyhülislam Ür
yanTzade Ahmed Esad Efendi zamanın
da açılan ruQs imtihanında başarı gös
termesi Üzerine kendisine dersiam un
vanı verildi ve Beyazıt Camii· nde ders 
akutmaya başladı (ı Mayıs ı 888) Tatil 
günleri de dahil olmak üzere aralıksız 

on üç yıl sürdürdüğü bu ders halkasına 
katılanlar arasından seksen beş talebe
ye icazet verdi ve bu başarısından dola
yı padişah tarafından altın liyakat ma
dalyası ile taltif edildi (8 Ekim 190 ı ). Be
yazıt Camii'ndeki umuma açık dersleri
ni yürüttüğü sırada Beşiktaş Askeri Rüş
diyesi'nde de Arapça muallimliği yaptı . 

Hüseyin Avni ilk tedris faaliyetini ica
zet vererek bitirdikten sonra ders ver
me işini yeni dersiamlara bırakıp telifle 
meşgul olmak istemişse de talebelerinin 
ısrarı üzerine bu kararından vazgeçmiş 
ve Laleli Camii'nde yeniden ders okut
maya başlamıştır. Bu ikinci dönem ders
lerine devam eden büyük bir talebe gru
buna daha icazet verdi: bu ilmi faaliyeti 
sebebiyle de nişan-ı Osmani ile ödüllen
dirildi ( 1906). RuOs imtihanına hazırla

nan birçok müderris adayının kendisine 
başvurması üzerine Beyazıt Camii'nde 
1902 yılında başlattığı özel dersleri de 
üç yıl kadar sürdü. 

Hüseyin Avni Efendi Ders Vekaleti ve 
Meclis-i Mesalih-i Talebe azalığı. Fatih 
Sahri Medresesi edebiyyat-ı Arabiyye mü
derrisliği, ŞOra-yı İlmiyye Encümeni aza
lığı. ıstılahat-ı ilmiyye Encümeni azalığı, 
Darü'l- hilafeti'l-aliyye Medresesi'ne bağ
lı Medresetü'l- Mütehassisin ·in um um 
müdürlüğü ve aynı medrese ile Darül
fünOn-ı Osmani Ulum- ı Aliye Şubesi'nin 
ilm-ikelam müderrisliği gibi önemli ilmi 
ve idari görevlerde bulundu. 17 Ağustos 
1918 ·de Darü'l-hikmeti'l- islamiyye aza
lığına, bir süre sonra reis vekilliğine (26 
Eylül ı 919) ve iki ay sonra da bu mües
sesenin reisliğine tayin edilen Arapkir-
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