
alınan irade-i seniyyeleri esas alarak ara
zi kanunnamesini meydana getirmiştir. 
Kanunname dini-hukuki bakımdan in
celenmek üzere şeyhülislamlığa gönde
rilmiş, oradan gelen istekler doğrultu
sunda da bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Daha sonra Meclis-i Tanzimat vasıtasıy
la tasdik edilmek üzere padişaha su
nulmuş ve tasdiki müteakip yürürlüğe 
girmiştir. Kanunname. arazi hukuku 
sahasında köklü değişiklikler yapmak
tan ziyade beş buçuk asırdır işlenerek 
ve gelişerek gelen esasları bir metin içe
ris inde toplayan muhafazakar ve teknik 
bir kanundur. 

Kanun bir mukaddime (md 1-7l. üç 
bab ve altı fasıl içer isinde 132 madde 
ve bir hatimeden ibarettir. Miri araziye 
ayrılan birinci babın (md. 8-90) birinci 
faslı tasarruf. ikinci faslı ferağ. üçüncü 
faslı intikal. dördüncü faslı da mah
lülatla ilgilidir. Metrük ve mevat araziye 
ait ikinci babın (md 9 1- ı 05) birinci faslı 
metrük, ikinci faslı mevat araziyi düzen
IernektediL Üçüncü bab (md ı 06- ı 32) 

ise "müteferrikat"a ayrılmıştır. Kanun
namenin birinci maddesi Osmanlı ülke
sindeki toprakları mülk, miri, mevkuf. 
metrük ve mevat arazi olmak üzere be
şe ayırmaktadır. Kanunnamedeki bölüm 
ve fasıl başlıklarından anlaşıldığı ve ay
rıca kanunda da açıkça belirtildiği üze
re (md. 2. 4) mülk arazi ve sahih vakıf 
arazisine ait esaslar fıkıh kitaplarında 

yazılı olduğu gerekçesiyle bu kanuna da
hil edilmemiştir. İslam hukukayla doğ
rudan ilgili bir sahanın henüz hiç kanun
laştırılmamış bulunması da kanunu ha
zırlayan heyeti bu konuda çekingen dav
ranmaya zorlamış olmalıdır. Kanunun 
bu şekilde Osmanlı toprak hukukunun 
bütünlüğünü korumamış olması bazı hu
kukçular tarafından tenkit edilmiştir 

(b k Velid edeoğlu . Tanzimat 1, s. 185; kar
ş ı görüş için b k. Barkan. iüHFf\1, s. 7 I 2) . 

Kanunname Tanzimat döneminde ha
zırlanan ilk milli kanunlardan biri ve hat
ta -1840 ve 1851 tarihli , şekil ve muhte
va bakımından hayli eksik ceza kanun
nameleri dikkate alınmazsa- birincisidir. 
Arazi hukuku sahasında birtakım yeni
likleri de beraberinde getiren kanunna
me. ayrıca gerek şekli gerekse dili ve 
kanun tekniği bakımından bu dönemde 
hazırlanan kanunların en dikkate değer 
olanlarından biridir. Önce intikal ve tapu 
hakkı sahipleriyle ilgili sınırı genişletmiş, 
intikal hakkı sahiplerini üçe (md 54-55 ı. 
tapu hakkı sahiplerini dokuza (md 59) 

çıkarmıştır. Daha sonra kabul edilen 17 

Muharrem 1284 (21 Mayıs 1867) tarihli 
bir nizarnname ile (metni için bk. Düstar, 

Birinci tertip, I, 223) intikal hakkı sahip
leri sekize yükseltilmiş, tapu hakkı sa- . 
hipleri üçe indirilmiştir. Böylece miri ara
zi, intikal bakımından mülk araziye yak
laştırılmıştır. Kanunnarnede ferdi tasar
rufun esas olması (md. 8), fiili ve huku
ki tasarruf sınırının genişletilmesi (md. 
8-3 51 ve bu arada m iri arazinin borca 
mukabil vefaen ferağına izin verilmesi 
(md. ı 16) gibi hükümlerle mutasarrıfın 
miri arazideki tasarruf alanı da genişle
tilmiştiL Kanunname ayrıca dirlik* sis
teminin kaldırılmasından sonra muhas
sıl* ve mültezim*lere terkedilen arazi
nin idaresini ve kanuni işlemlerini yap
ma yetkisini resmi memurlara vermiş
tir (md . 36 vd.). Sonuç olarak kanunna
menin hazırlandığı dönemde büyük bir 
boşluğu doldurduğU ve dönemin orüinal 
kanunlarından biri olduğu söylenebilir. 
Bunda da en önemli pay, şüphesiz ko
misyon başkanı olarak Cevdet Paşa'nın
dır. Kanun hazırlandığı dönemde de be
ğenilmiş ve Tanzimat Meclisi'nin teklifi 
üzerine bunu hazırlayan heyet padişah 
tarafından taltif edilmiştir. 

Kanunname çeşitli değişikliklerle Cum
huriyet' e kadar yürürlükte kalmıştır. 

Hatta medeni kanunla çatışmayan hü
kümlerin Cumhuriyet döneminde de yü
rürlükte olduğu bazı hukukçular tara
fından ileri sürülmüştür (bk Cin. s. 479 

vd.) Arazi kanunnamesi üzerine Halis 
Eşref, Atıf Bey, Ali Haydar, Ebü'I-Uia 
Mardin ve Hüseyin Hüsnü tarafından 

şerhler yazılmıştır (bk. özege, I, 66-67; 

IV, 1645, 1647) 
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Kurbiyet makamında bulunan salikin 
ilahi aşkla kendinden geçerek 
Hakk'a serzenişte bulunması_ 

_j 

"Huysuzluk. geçimsizlik, kavga" anla
mında Arapça bir kelime olan arbede, 
daha çok sarhoş bir kimsenin işret mec
lisine katılanlarla veya başka insanlarla 
kavga çıkarması. huysuzluk etmesi ma
nasında kullanılır. Bu son anlamı dolayı
sıyla bazı mutasawıflar arbede kelime
sinin. Allah'a yakınlığın verdiği dostluk 
sevincini yudumlayarak sevgi sarhoşu 

olan salikin bu haldeyken bazı sıkıntı

larla karşılaşması durumunda Allah ' a 
naz etmesi, O'nunla çekişmesi anlamın
da tasawufi bir terim olarak kullanmış
lardır. Bakli, arbedenin "Sekr halinde 
rubübiyyetin rubübiyyetle çekişmesidir" 
şeklinde tarif edildiğini belirtir. Arbede 
makamındaki salik. "Hakk'ın savlet liba
sına bürünerek yine Hakk'a karşı huy
suzluk eder" (Meşrebü'l·eruah, s. I 8 1) ; 

Allah da başkasından sactır olmasına rıza 
göstermediği bu tür davranışların onun 
tarafından yapılmasını hoş karşılar. Ni
tekim Hz. Musa'nın sıkıntılı bir zaman
da sarfettiği söz (bk. ei-A'raf 71 155), Hz. 
İbrahim'in Lüt kavmi konusunda adeta 
Allah ile çekişmesi (b k Lüt ı ı 1 74 ı. sü
fılere göre Allah dostlarının arbedeleri
ne dair Kur'an'da yer alan örneklerdir. 

Arbede, Allah'ın yakınlığını kazanmış 
ve bast*, üns*, sekr* gibi fevkalacte hal
lerle kendinden geçmiş salikin O'na kar
şı bir tür naz makamı olduğu .için buna 
dilal de (naz) denilmiştir. Yünus Emre'
nin, "Ya ilahi, ger sual itsen bana" m ıs
ra ı ile başlayan münacatı, "üns-billah"
tan kaynaklanan arbedenin Türk şiirin
deki en güzel ifadeleridir. 

Bazı Bektaşi şairleri tasawufi aşk ve 
coşkudan kaynaklanmayan, tasawuf ada
bının sınırlarını aşarak Hak ile istihzaya 
kadar varan oldukça laubali arbedeler 
yazmışlardır. Bu şiirleri süfilerin ince ve 
nükteli bir serzeniş ifade eden arbede
lerinden ayırmak bazı hallerde kolay ol~ 
masa bile büsbütün imkansız da değil

dir. Arbedeler oldukça serbest ve sami
mi bir dille terennüm edildiğinden za
hir uleması bu tür ifadeleri genellikle 
doğru bulmamış, edebe aykırı kabul ede
rek reddetmiştir. Arbede acz içinde kıv
ranan insanın isyanı, çaresizlikten bu
nalan kimselerin mutlak kudret ve tek 
hikmet sahibi rablerine karşı sitem ve 
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serzenişleridir; inançsızlığın değil, tam 
tersine güçlü ve sarsılmaz imanın Allah'ı 
yanı başında hissettiren kurbiyetin ese
ridir. Mehmed Akif. "Ya rab, bu uğur
suz gecenin yok mu sabahı!"; "İlahi, em
rinin avare bir mahkumudur alem!"; 
"Ağzım kurusun. yok musun ey adl-i ila
hi!" mısralarıyla arbedenin yeni ve gü
zel örneklerini vermiştir. 
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ARBERRY,ArthurJohn 
(1905-1969) 

ingiliz şarkiyat alimi. 
__j 

İngiltere'de Portsmouth şehrinde doğ
du, daha küçükken anne ve babasın

dan edebiyat zevki alan Arberry, 1 924'te 
Cambridge Pembroke Koleji'nin Eski Yu
nan ve Latin Edebiyatı Bölümü'ne gir
di; gösterdiği başarı üzerine Arapça ve 
Farsça öğrenmeye yöneltildi. 1 927 yılın
da Arapça öğrencisi iken R. A. Nicholson 
ile tanışıp onun öğrencisi ve en yakın 
dostu oldu; tasawufa merak d uyması 
da Nicholson'ın tesiriyle başlamıştır. 

1 932'de Kahire Üniversitesi'nin Eski 
Yunan ve Latin Edebiyatları Bölümü baş
kanlığını üstlendi. Bu arada Filistin, Lüb
nan ve Suriye'ye gidip yapacağı çalışma
lar için malzeme topladı. 1 934'te C. A. 
Storey'den boşalan Londra lndia Office 
Kütüphanesi'nde vazife aldı. Alim bir kü
tüphaneci olarak buradaki verimli çalış
malarına devam ederken 1 939'da Sa
vunma Bakanlığı'nın Liverpool'daki Pos
ta Sansür Dairesi'ne ve altı ay sonra da 
Londra'da Enformasyon Bakanlığı'nda 

bir göreve tayin edildi. Bu sıralarda Ar
berry'nin Doğu'yu Batı'ya tanıtma işini 

hayatının sonuna kadar bir vazife edin
meye karar verdiği anlaşılmaktadır. Ni
tekim son görevi sırasında topladığı bol 
malzerneye dayanarak İslamiyet'le ilgili 
çok sayıda kitap hazırladı. Bu hususta 
kendisi şöyle demektedir: "Doğu ve Do
ğu halkı hakkındaki gerçek, Batılı' nın 

zihnine yerleştirilmeden önce, bir yığın 
saçmalıklar, yanlış anlamalar ve kasıtlı 

yalanların ortadan kaldırılması gerekir. 
Bu temize çıkarma işlemini yerine ge
tirmek vicdan sahibi bir şarkiyatçının 

vazifesinin bir parçasıdır. Ancak bu araş
tırmacı hiçbir zaman bunun kolay ve 
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mükafatı bol bir iş olduğunu zannet
memelidir." Arberry'nin bu hususta gös
terdiği şahsi gayreti ortaya koyan dok
san civarında kitap ile yetmişten fazla 
makale ve çeşitli neşriyatı bulunmakta
dır. 1 944'te V. F. Minorsky'nin emekliye 
ayrılması üzerine The School of Oriental 
and African Studies'e Farsça profesö
rü olarak tayin edildi, iki yıl sonra da 
aynı yerde Arapça Kürsüsü ve Ortado
ğu Bölümü başkanlığına getirildi; ancak 
1 947'de Cambridge'te C. A. Storey'den 
boşalan kürsüye geçmesi sebebiyle bu
rada kısa süre kaldı. 1 950 yılı başların
da Kur'an'ın yeni bir tercümesini yap
ma görevini üstlendi ve bu büyük görevi 
yerine getirmeye çalışırken çektiği zah
met sebebiyle esasen pek düzenli olma
yan sağlığı tamamen bozuldu. Bir ara 
Malta'ya dinlenıneye gitti; dinienirken 
de adanın çeşitli resimlerini yaptı. 1 960 
yılında Cambridge'te Ortadoğu'nun mo
dern sosyal ve politik gelişmeleri ile ilgi
lenen ve şimdi Faculty of Oriental Stu
dies ile birleştirilmiş olan Middle East 
Centre'ı kurup ilk başkanı oldu. 1961 'de 
Cambridge'te tavsiyesinin benimsenmesi 
üzerine Türkçe öğretimini başlattı; aynı 
şeyi Urdu dili için de yapmak istedi, an
cak bu isteğini gerçekleştiremedi. Bun
lardan başka Kahire ve Şam'daki Arap 
Dili akademilerinin ve İran Dili Akade
misi'nin muhabir üyeliğini, UNESCO'nun 
tercüme komitesi ile Tahran'daki İngiliz
Fars Tetkikleri Enstitüsü'nün ikinci baş
kanlıklarını yaptı. Ayrıca kendisine bir
çok akademik unvan ve liyakat nişanı 
da verilmiştir. 1 949'da İngiliz Akademi
si'ne üye seçildi; Malta Üniversitesi ken
disine 1 963'te fa h ri doktor unvanı ver
di; 1 964'te İran Şah ı Rıza Pehlevi onu 
en üst dereceden "nişan-ı daniş" ile tal
tif etti. 

Tefsir. hadis, tasawuf. dil ve edebi
yat başta olmak üzere çeşitli konularda 
eser vermiş olan Arberry en çok, man
zum bir eseri yine manzum olarak ter
cüme etme yönüyle tanınmıştır. Çocuk
luğundan beri klasik edebiyatla meşgul 
olması ona nazım zevki kazandırmıştı. 

Neşredilmiş eserlerinin çokluğuna rağ
men el yazısının ancak kendisi tarafın
dan çözülebileceğini ifade edip onları 

bizzat daktilo eden. daima utangaç ve 
çekingen davranan. fertleri birbirlerine 
bağlı aile hayatını seven bir ilim adamıy
dı. Kitaplarından ve çalışmalarından alı
koyacağı için seyahatten çekinirdi; bu
na karşılık da çeşitli İslam ülkelerinden 
birçok genç araştırmacı onun pek çok 

alandaki geniş bilgisinden faydalanmak 
için Cambridge'e akın ederlerdi. 

Eserleri. Çok sayıdaki eserlerinden bel
li başlılarını telif. tercüme. neşir ve ka
taloglar olarak dört grupta toplamak 
mümkündür: 

Telifler. An Introduction to the His
tory of Sufism (London ı 942); British 
Contributions to Persian Studies (Lon
don I 942); British Orientalists (London 
I 943), Sufism (London ı 950); Revelati
on and Reason in Islam (London I 957); 

Classical Persian Literature (London 
I 958); The Legacy of Persia (Oxford 
1953; Arapça tercümesi Türaşü Paris, 

Kah i re 1959); Ara bi c Poetry (London 
1965) 

Tercümeler. Majnii.n Layla (Kahire 1933, 

Ahmed Şevki'nin .Mecnan ve Leyla'sının 

İngilizce'ye manzum tercümesi); The Ma
wagif and Mukhatabat of al-Niffari 
(London ı 935, Niffer!'nin Kitabü'l-Meva

kıf ve Kitabü'I·Mu!Jatabat'ının tercüme
si); The Doctrine of the Sufis (Cambridge 
ı 935, Kelabaz!'nin Kitabü't-Ta 'arruf'unun 

tercümesi); The Tulip of Sinai (Lahore 
194 7, İkbal'in Sfna Lale'sinin tercümesi); 
Persian Psalms (Lahore 1948, İkbal'in Ze
bür-i 'Acem'inin tercümesi); The Rubaiyat 
of Jalal al-Din Rumi (London 1949); The 
Rubaiyat of Omar Khayyam (London 
1951, 1952); Modern Ara bi c Poetry (Lon
don I 950, İngilizce manzum tercüme); The 
Ring of the Dave (London ı 953, İbn 
Hazm'in Tav~u'l-hamame'sinin tercüme
si); The Mysteries of Selflessness (Lon
don 1953, İkbal'den tasawufi şiirler); The 
Holy Koran (London 1953, bir mukaddi
me ve Kur'an'dan bazı sürelerin tercüme
leri); The Koran Interpreted (l-11, Lon
don 1955, Kur'an'ın tamamının İngilizce 

tercümesii. Bir önceki eserde Kur'an'ın 
Batı'da dikkatleri fazla çekmemesinin 
başlıca sebebi olarak mevcut tercümeie
rin yetersizliği ve orUinal metnin belagat 
ve estetiğini yansıtmamalarını gösteren 
Arberry, yıllarca süren titiz bir çalışmay
la bu tercümeyi yaptırmıştır. 1 9SS'te 
New York'ta tek ciltlik bir neşri de ya
pılan bu eser 1 964'te Oxford University 
Press'in World Classics adlı serisine da
hil edilmiş ve 1 964-1 983 yılları arasın
da Amerika ve İngiltere'de dokuz bas
kısı yapılmıştır. The Seven Odes (Edin
burgh 1957. yedi muallaka şairinden tercü
meleri; Tales from the Mesnevi (Londra 
1961-1963, Mevlana' dan hikayeleri; Mysti
cal Poems of Rumi (Chicago 1968, Mev
lana'dan tasavvufı şiirler); Complaint and 


