ARAZ
olarak Türk
temelini nelerin kurabileceği fikri üzerinde durmuştur. "Uygur Devri Türkçesi " (ikinci Türk Dil Kuru ltay ı, 1934ı. "Türk Dilinin İnkişafı " (///.Ta·
rih Kongresi Tebliğleri, Ankara 1948, s.
598-6 1ll. "Anadolu'da Yazı Dilinin Tarihi
İnkişafına Dair" (V. Türk Tarih Kongresi
Teb liğleri, Ankara ı 956. s. 225-232) başlık
lı tebliğleri bu sahadaki büyük bir boş
luğu doldurmuştur. Tarih konusundaki
en dikkate değer çalışması ise Vekayi
Babur'un Hôtıratı'dır (1-11, Ankara 19431946). Eserin en önemli kısmı, sonuna
eklenen 100 sayfaya yakın notlardır .
Arat. öğretim alanında W. Bang'ın usulünü takip ederek Uygurca. bunun devamı olan Tarançı ağzı -yani Doğu Türkçesi'ni eski dile en yakın bağla bağlayan
ağız- ve Kıpçak grubundan da Kazakça
dersleri vermiştir. Türkolojinin metodik
bilgilerini mukayeseli olarak Türkiye üniversitelerine getiren Arat' ın yaptırdığı
tezler de büyük bir yekün tutmaktadır .
Yayımianmış diğer eserleri şunlardır:
Die Legende von Oghuz Qagan (Berlin 1932) W. Bang ile birlikte yayımiadı
ğı bu eseri Arat Türkiye Türkçesi'ne çevirip ikinci defa yayımiarnıştır (Oğuz Ka·
ğan Destant, istanbul 1936. 1988). Türkische Turtan- Texte VI. Das Buddhistische Sutra Sö.kiz Yükmö.k (W Bang
ve A. von Gabain ile. Berlin 1934); Türkische Turfan-Texte VII (Berlin 1936);
"Türk Şivelerinin Tasnifi" (TM, X 119531.
s. 59-138); "Eski Türk Hukuk Vesikaları" (Tf\A, 1/ 1 lı 964 1. s. 5-53); Makalel er (1. nşr O. F. Sertkaya, Ankara 1987);
Doğu Türkçesi Metinleri (nşr O. F. Sertkaya, Ankara 1987).
sunduğu tebliğlerle devamlı
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Arat'ın eser ve makalelerinin tam bir
listesi Saadet Çağatay tarafından hazır
lanmıştır (bk . TTK Belleten, xx ı x ; 11 3, s.
188- 193 ).
BİBLİYOGRAFYA:

Muharrem Ergin. "Reşid Rahmeti Arat'ın
Eserleri: Doğumunun 60. Yıldönümü Münasebetiyle", TDED, Xl \ 19611. s. 1·1 O; a.mlf.. "Reşid
Rahmeti Arat 1900-1964", TK, sy. 27 (19651.
s. 3·16; a.mlf., "Reşid Rahmeti Arat \15.5.190029.11 . 19641", Reşid Rahmeti Arat için, Ankara
1966, s. IX·XIV; a.mlf .. "Reşid Rahmeti Arat'ın
Eserleri ı 1918-1965)", a.e., s. XV·XVIII; a.mlf.A. Temir. "Reşid Rahmeti Arat'ın Hayatı ve
Eserleri Üzerine Bibliyografya", a.e., s. XIX·
XXX; Saadet Çağatay. "Reşid Rahmeti Arat
115.5 1900-29 1 1. 19641", TTK Belleten, XXIX/
113 119651, s. 177 · 193; Osman F. Sertkaya,
"Ölümünün 15. yıl dönümünde Ord.Prof.Dr.
Reşid Rahmeti Arat ( 15 5 1900-29. ll . 1964 ı
ve eserleri", TK, XVIII / 211·214 119801. s. 10·
16 ; Fahir iz. "Arat", E/ 2 Suppl. (ing.\. s. 82.
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İslam hukukunda, belli bir miktar

kuru
L

)

Cevher ve dsınin

hurmanın

tahminen aynı miktardaki
taze hurmayla değiştirilmesini
ifade eden terim.
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Arayanın tekili olan ariyye sözlükte.
"meyvesi yenmiş veya hediye edilmiş hurma ağacı" demektir. Aynı şekilde satış
tan istisna edilen veya satış için ayrılan
hurma ağacına da ariyye denir. Araya
yerine bey'u'l-araya terkibi de kullanılır.
Ağaçtaki taze hurmanın aynı miktardaki kuru hurma karşılığında satılması
(müzabene*) İslam hukukunda yasak olduğu halde bunun bir türü olan arayaya
zaruret dolayısıyla izin verilmiştir. İhti
yaç sahibi bazı kimseler Hz. Peygamber'e gelerek taze hurmaların olgunlaş
tığını, ancak paraları olmadığı için satın alamadıklarını. sadece ihtiyaç fazlası
kuru hurmaları bulunduğunu yakmarak
anlattılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber ellerindeki kuru hurma karşılığın
da tahmini bir ölçekle taze hurma satın
alabileceklerini söyledi (bk Şafii, ııı . 49;
BuharT, "Müsakat," 17, "Büyü' IBey'u'l müzabenel"; Müslim, "Büyü'", 61-82; Ebu
Dava d. "Büyü'", 19)
Arayanın geçerli olabilmesi için Hanefiler'e göre meyvenin ağacında belirginleşmesi. Maliki. Şafii ve Hanbeliler'e göre ise kızarına ve sararma gibi olgunlaşma alameti göstermesi gerekir. Bunun dışında mezheplere göre değişiklik
göstermekle birlikte arayanın geçerli olabilmesi için genel olarak şu şartlar aranmaktadır : 1. Kuru hurmanın beş veskten az olması (ı vesk =yaklaşık 175 kg.).
2. Kuru hurmanın ölçekle, ağaçtaki taze
hurmanın tahminen belirlenmesi, 3. Alış
verişin hurma üzerinde yapılması -bazı
hukukçular üzümü de buna dahil ederler-. 4. Satışın peşin olması, s. Taze hurma almak isteyenin fakir olması ve kuru
hurmadan başka bir malı bulunmaması;
yalnız Şafii fakir olma şartını aramaz.

Araya. İslam hukukunun kolaylık. fayda ve ihtiyaca cevap prensiplerinin bir
uygulaması mahiyetindedir.
BİBLİYOGRAFYA:

Lisanü '1· 'Arab, "'ary" md.; Kamus Tercü·
mesi, "'ariyye" md. ; Buharf. "Müsakat", 17,
"Büyü' Bey'u'l-müzabene"; Müslim. "Büyü'",
61·82; Ebu Davüd. "Büyü'", 19; Şafif. ei·Üm,
lll , 54·55; Serahsf. ei·Mebsat, XII, 193 vd.; Kasanı. Beda 'i', V, 194 vd.; ib~ Kudame. ei·Mug·
n~ IV, 65 vd.; Cezfri. ei·Fıkh 'ale'l·mezahibi'l·
erba 'a, Kah ire 1392, ll , 29S vd.; Tecrid Terce·
mesi, VI, 493-495.
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gelip geçici niteliği anlamına gelen,
cevher ve zatın zıddı olarak kullanılan
felsefe, mantık ve kelam terimi.

_j

Araz sözlükte. "sonradan ve tesadüfen ortaya çıkan. ansızın baş gösteren.
varlığı devamlı ve zorunlu olmayan durum; hastalık. felaket" gibi anlamlara
gelir. Kelime Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçmekte (bk. en-Nisa 4/ 94; ei-A'raf
71 169 ; ei -Enfal 8/ 67; en-Nur 24 / 33). bu
ayetlerin hepsinde de onunla. geçiciliği ve değersizliği dolayısıyla dünya malı
kastedilmekte, ayrıca aynı kökten gelen
arız kelimesi de "beklenmedik bir anda
ortaya çıkan bulut" karşılığı olarak zikredilmektedir (bk ei-Ahkaf 46 / 24) Araz
hadislerde de dünya malı anlamında kullanılmıştır.

Cevher* ve araz

kavramlarının İslam

düşünce

tarihinde felsefe. mantık ve daha geniş bir şekilde kelam terimleri olarak kullanılmasına Aristo'nun eserleri ve
Porphyrios'un. onun Kategoriler'ine giriş olarak yazdığı Isagoge'nin (lsagucf)
Arapça 'ya tercüme edilmesiyle başlan
mıştır. Farabi bu esere bir haşiye yazmış, bilhassa İbn Sina Aristo'nun cevher
ve araz görüşünü geniş bir şekilde incelemiştir.

Aristo

ait olan ve onun
tasdik edilen.
ancak ne zorunlu ne de çoğu zaman karşılaşılan şeydir " şeklinde tarif etmiştir
(Metafizik, 1025 • lO) Ona göre arazın tamamıyla tesadüfi yani belirsiz bir sebebi vardır; cevherin aksine hiçbir arazın
varlığı kendi tabiatının gereği değildir.
Bu sebeple araz oluş ve bozulma (kevn ü
fesad) kanununa da tabi değildir. Mesela yaz mevsiminde günün çok soğuk ve
fırtınalı olması, devamlı veya çoğu zaman görülen durum olmayıp bir tesadüf
yani arazdır. Arazlar belli hiçbir sanat
ve yeteneğin sonuçları da değildir; çünkü araz olarak var olan şeylerin sebepleri de tesadüfidir. Bu yüzden Aristo'ya
göre arazların ilmi olmaz. Zira yalnızca
zorunlu veya çoğu zaman olan şeylerin
ilmi olur; oysa arazlar "var olmayana
benzer şeyler" dir.
arazı.

"bir

şeye

hakkında doğru olduğu

İslam filozofları genellikle cevherin zıd
dı saydıkları arazı kısaca.

"bir konuda
bulunan durum " şeklinde tarif etmişler
dir (i bn STna. en·Necat, s. 20 ı ; ibn Rüşd ,
s. 79, 80) Kin di' de arazın en geniş ve
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