
ci önemH eseridir. The Caliphate, Ce
mil Mualla tarafından el-ljiliife adıyla 
Arapça'ya tercüme edilmiştir (Dımaşk 

1950). 3. The Islamic Faith (London 1928). 

4. Bdbü ?ikri'l-Mu 'tezile min Kitdbi'l
Münye ve'l-emel (Haydarabad 1316). ib
nü'I-Murtaza'nın el-Münye ve'l-emel 
ad lı eserinin Mu'tezile ile ilgili kısmının 
neşridir. Bunlar dışında çeşitli ilim adam
larının makalelerini toplamak suretiyle 
meydana getirilen iki eserin de yayımcı
lığını yapmıştır. Bunların ilki Prof. E. G. 
Browne 'un altmışıncı doğum yıl dönü
mü armağanı kitabı A volume of Ori
ental Studies presented to Edward G. 
Browne, on his 60 1h Birthday - 7 Feb
ruary 1922 (Cambridge 1922), diğeri ise 
hayatının son yıllarında derlediği, içinde 
islam medeniyetine dair çeşitli yazılar 
bulunan The Legacy of Islam adlı eser
dir. Ancak ikinci kitap onun ölümü üze
rine A. Guillaume tarafından tamamla
narak yayımlanabitmiştir (Oxford 1931 ; 
London 1952) Abdülmecid Selik tara
fından Urdu ca 'ya (Mfraşe islam, Lah or 
19601. Mustafa Alem tarafından Fars
ça'ya (Mrraş·L islam, Tahran 1946) çevri
len bu eserin Arapça, Fransızca ve is
panyolca tercümeleri de yapılmıştır. 

Arnold. islam sanatları hakkında da 
bazı eserler bırakmıştır. 1. Survivals of 
Sasanian and Manichaean Art in Per
sian Painting (Oxford 1924 ). 2. Painting 
in Islam, A Study of the Place of Pic
torial Art in Muslim Culture (Oxford 
I 928; New York ı 965). Bu eser islam re
sim sanatı hakkında en iyi rehber kitap 
olarak kabul edilir. 3. The Islamic Book 
(London ı 929). Eseri Alman A. Grohmann 
ile birlikte yayımlamıştır. 4. The Old and 
New Testamenis in Muslim Religious 
Art (London 1932). 1928'de ingiliz Aka
demisi'nde verdiği bir dizi konferanstan 
oluşmuştur. s. Bihzad and his Paintings 
in the Zafernö.mah Manuscript (Lon
don 1930). İran resim sanatı hakkında 
kaleme aldığı bir eserdir. Bunlar dışın
da, A. U. Pope'un başkanlığında yayımla
nan A Survey of Persian Art'ın (Oxford 
19391 lll. cildindeki resim ve kitap resim
leri (minyatür) bölümünün "The Origins" 
kısmı (s . 1809-18 ı 91 ile aynı ciltte ve ay
nı bölümde "The lnfluence of Poetry and 
Theology on Painting" kısmı (s . 1904·1 91 Ol 
Sir Arnold'un imzasın ı taşımaktadır. Ay
rıca Hindistan'daki Moğol devri sanatıy
la da uğraşan Arnold'un, L. Binyon ile 
Court Painters of the Grand Moguls 
(London 19221 adlı kitabı ve yine aynı yıl 

Journal of the Royal Society of A rts'da 
da "lndian Paintings and Muhammedan 
Culture • adlı makalesi yayımlanmıştır. 
Arnold ·un bunlardan başka çeşitli ilmi 
dergilerde pek çok makalesi bulunmak
tadır. Ölümünden sonra The Preaching 
of Islam-A History of the Propagation 
of the Muslim Faith üçüncü defa basıl
dığı gibi (London ı 9351. yine aynı tarih
lerde The Library of A. Chester Beatty, 
a Catalogue of the lndian Minialures 
de yayımlanmıştır (London 1936). J. V. S. 
Wilkinson ile birlikte hazırladığı Chron
icle of Akbar the great: a Description 
of the Akbar-nama Illustrated by the 
Co urt Painters başlıklı eseri ise 1937' de 
Oxford 'da basılmıştır . 
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~ SEMA vi EvicE 

ARPA 

Eskiden kullanılan 
bir ölçü birimi. 

Genellikle ağırlık ölçülerinin tesbitin
de standart bir birim olarak kullanılan 
arpa tanesi aynı zamanda uzunluk ölçü 
birimi olarak da kabul edilmiş, yan ya
na getirilmiş orta büyüklükte altı arpa 
tanesi bir parmak sayılmıştır. 

Gerek tarih gerekse fıkıh kaynakları 
dirhem, dinar ve miskal ağırlıklarının ar
pa, buğday ve hardal gibi hububat ta
nelerinin ağırlıkları esas alınarak tesbit 
edildiğini kaydetmektedir. Belazürf. bu 
şekilde ağırlık tesbitinin islam öncesi 
deviriere kadar uzandığını nakletmek
tedir. 

Yaygın olarak herkes tarafından kul
lanılabilen standart ölçü aletlerinin bu
lunmadığı eski dönemlerde fakihler dir
hem, dinar ve miskalin ağırlıklarının tes
bitinde kullanılan arpa taneleri için bazı 
ölçüler koyarak yanılma payını asgariye 
indirmek istemişlerdir. Buna göre de
ğerli madenierin ağırlıklarını tesbit için 
kullanılacak arpalar orta büyüklükte, ka-

ARPA 

buksuz. iki ucu kesilmiş olmalıdır. Fakih
lerin gösterdikleri bu titizliğe rağmen 

hububatla yapılan ağırlık tesbitlerinde 
farklı rakamlar ortaya çıkmıştır. Mesela 
ibnü'I-Hümam. Secavendf'nin ~ısmetü't
terikdt adlı eserine dayanarak 1 Hicaz 
dinarının (bu ayn ı zamanda bir miskale eşit
tir) 20 kırat, 1 kıratın beş arpa ve so
nuç olarak 1 dinarın 1 00 arpa ağırlığın
da olduğunu belirtmektedir. Buna göre 
1 şer'f dirhem Haneffler'e göre yetmiş 
arpa ağırlığında olmaktadır. Şafii. Ma
liki ve Hanbeli fakihlerine göre ise 1 
miskal (dinar) yetmiş iki, 1 şer'i dirhem 
de saf arpa tanesi ağırlığındadır. 

Arpa taneleri ile dinar ve dirhem ağır
lıklarının tesbitinde mezhepler arasında 
görülen bu farklılık. aynı mezhebin ön
ceki ve sonraki fakihleri arasında da gö
rülmektedir. Mesela yukarıda Haneff
ler'e ait şer'i dirhem ile ilgili verilen ra
kam öncekilere aittir. Sonrakilere göre 
ise bir miskal doksan altı arpa ağırlığın
dadır. Değerli maden ağırlıklarının arpa 
ile tesbitinde görülen bu farklılık. arpa
nın yetiştiği toprağın nemli ve kurak 
oluşuna bağlı olarak değişik ağırlıkta 

bulunmasından kaynaklanmış olmalıdır . 

Bundan dolayı fakihler tarafından kul
lanılan orta büyüklükteki bir arpanın 
gram cinsinden tek ve değişmez ağırlı
ğını tesbit etmek o!dukça güçtür. Şafii, 
Maliki ve Hanbeli fakihlere göre 1 mis
kal (d inar) yetmiş iki arpa ağırlığındadır. 
1 miskal 4,25 gr. olduğuna göre bir ar
pa 4,25: 72 ~ 0,059 gramdır. Hanefi fa
kihlere göre ise 1 miskal 1 00 arpa ağır
lığındadır. Buna göre bir arpa 4,25: 100 
~ 0,0425 gr. olmaktadır. 

Fıkıh kitaplarında bir ağırlık birimi ola
rak arpanın üs ve as katları da verilmek
tedir. Bu bilgilere göre arpanın üs katla
rı habbe, tasüc, danek ve dinar olmak
tadır. As katları ise hardal. fels, fetile, 
nakire, kıtmire ve zerredir. 

Secavendf'nin ~ısmetü't-terikdt'ına da
yanarak bu bilgileri veren İbnü'I-Hümam. 
en küçük ölçü birimi olarak zerrenin gös
terilmesini tenkit eder ve zerrenin bi
linmeyen bir kemiyet olduğunu, var olan 
bir şeyin ağırlığını ölçmede kullanılama-

. yacağını. alimierin değerli madenierin 
ağırlıklarının tesbitinde Hicazlılar'ın he
saplamalarını esas aldıklarını, burada ise 
en küçük ölçü biriminin arpa tanesi oldu
ğunu, ancak arpa taneleri farklı ağırlık
ta olduklarından bir derece daha ileri gi
derek hesabın hardal tanesine dayandı
rılmasının daha uygun olacağını belirtir. 
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ı 
ARPAEMiNi 

ı 

Osmanlılar'da 
saray ahırlarının ve ordunun 

ihtiyacı olan arpayı temin etmekle 

L 
görevli saray memuru. 

_j 

Kaynaklarda emin-i şair ve emin-i cev 
olarak da geçer. Saraya bağlı dört emin
likten biri olan (d iğerl eri Şehremaneti , Mat
bah - ı Amire ve Darphane Emaneti) Arpa 
Eminliği ' nin hangi tarihte teşkil edildi
ği bilinmemektedir. Bununla beraber 
XVI. yüzyıldan itibaren kaynaklarda adı
na rastlanması, daha önceki tarihlerde 
de mevcut olduğu ihtimalini kuwetlen
dirmektedir. Nitekim 29 Zilkade 981 (22 
Mart 157 4) tarihli bir kayıttan bu göre
vin sipahi oğlanları katibi Mustafa Çele
bi 'ye verildiği görülmektedir (BA, MD, 
XX:V, 87 / 973). 

Arpa emininin arpacı , arpa katibi, rüz
nameci gibi yardımcıları bulunmaktay
dı. Bunlardan arpacıların sayısının XVI. 
yüzyıl sonlarında 200 kadar olduğu bi
linmektedir. 

Divan-ı Hümayun hfıcegan*ından olan 
arpa emininin belli görev ve sorumlu
lukları vardı. Mesela her yıl ilkbaharda 
ıstabi-ı Amire atlarının çayıra çıkarıldık
ları gün Kağıthane'deki İmrahor Köş
kü'nde padişaha yemek vermek. asa
kir- i hassa, mansüre ve ıstabi-ı Amire'
ye gerekli arpayı temin etmek (Abdur
rahman Vefik, 1, 1'80). barış zamanlarında 
sarayın ve elçilerin, ayrıca istanbul'a ge
len beylerbeyi, sancak beyi vb. kimsele
rin hayvaniarına yem temin etmek gibi 
görevleri yerine getiriyordu. Sefer sıra
sındaki görevleri isedaha ağırdı. 

Arpa emininin yapacağı harcamalar 
için gerekli para hazineden karşılanır ve 
bu paraya arpa-baha denirdi. Aynı şekil
de arpa, saman, bahariyye, kasımiyye* 
ve diğer mühimmat mübayaa ve harca
maları için hazine masrafiarına karşılık 
bazı mukataa *ların gelirinin tahsisini 
de talep edebilirdi. Nitekim 1648 ·de ar
pa emininin Divan-ı Hümayun'a verdiği 
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bir arz* da çayır masraflarını karşılamak 
üzere Bilecik mukataası gelirinin tahsis 
edilmesini (TSMA. E 10131 / 5), diğer bir 
arzda ise ıstabi-ı Amire için gerekli olan 
arpanın bedeline karşılık 1 0.000 kuruş 
verilmesini istediği görülmektedir (TSMA, 
E 8204). 1809 ve 1814 yıllarında da Ha
zine-i Amire'nin gelir ve giderleri içeri
sinde Arpa Emaneti tahsisatı 31 0.000 
kuruş olarak tahakkuk etmiştir. 

Arpa emini görevini ihmal ettiği tak
dirde ağır şekilde cezalandırılırdı. Nite
kim esnafa ödenmesi gereken para ko
nusunda kusurlu bulunan Arpa emini 
Şabanzade Mustafa Efendi veziriaza
mın emriyle Divan-ı Hümayun'da değ
nek ile dövülerek cezalandırılmıştır (Ra
şid , ll , 583) 

Arpa Eminliği XIX. yüzyılda Zahire Ne
zareti ile birleştirilmiştiL Bugün İstan
bul'da bu adla anılan iki mescid ve bir
kaç sokak bulunmaktadır. 
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~ MEHMET IPŞİRLİ 

ARPALIK 

Osmanlılar'da 
devlet memurlarına hizmette 

bulundukları sürece maaşlarına ilaveten, 
. görevden ayrıldıktan sonra ise 

L 

bir nevi emekli maaşı olarak 
tahsis edilen gelir için 

kullanılan terim. 
_j 

Arpalık başlangıçta arpa ile ilgili yani 
bir kısım devlet büyüğünün ve atlarla 
savaşa katılan kuwetlerin hayvaniarına 
verilen arpa parasını ifade eden bir ke
lime iken sonradan ayni veya nakdi tah
sisatı belirten bir terim haline gelmiş
tir. Arpalığın Osmanlı Devleti'nde ne .za
man verilmeye başlandığı ve buna ben
zer bir tahsisatın daha önce hangi dev
letlerde görüldüğü kesin olarak bilinme
mektedir. İslam tarihinde askeri ve sivil 
hizmetiilere maaş olarak ve maaş yeri
ne geçmek üzere verilen ayni yahut nak
di tahsisata tu'me, atıyye, ikta, nan-pa
re. suyurgal, tıyal, incü, dirlik. timar. ze
amet. iltizam. ulfife. yevmiye ve maaş 
gibi adlar verilmiştir. Hz. ömer devrin-

den itibaren memurlara atıyyelerine ila
veten bazı ek gelirler sağlandığı da an
laşılmaktadır. Mesela Humus Valisi İyaz 
b. Ganm'e günde bir dinar atıyyesinden 
fazla olarak bir müd buğday ve ayrıca 
bir koyun. Küfe askeri valisi Ammar 'a 
da atıyyeden. başka günde bir müd buğ
day tahsis edilmişti. 

Osmanlılar'da arpalık adıyla bazı dev
let memurlarına tahsis edilen ilave geli
rin ne zaman verilmeye başlandığı da 
kesin olarak bilinmemekle beraber bu 
terime XVI. yüzyı l kaynaklarında rast
lanmaktadır. Ulemaya arpalık tahsisine 
ait örneklerin bu yüzyılın başlarında gö
rülmesine rağmen uygulamanın daha 
önce de mevcut olması muhtemeldir. 
XVI. yüzyıl başlarında timar* tabirinin 
aynı manayı ifade etmek üzere kullanıl

dığına dair kayıtlara rastlamak müm
kündür. Mesela Kanuni'nin hacası Hay
reddin Efendi'ye bazı köyler "bervech-i 
arpalık" tirnar olarak verilmiştir. Ayrıca 
mülk* ve dirlik* tabirleri de aynı mak
satla kullanılmış olmalıdır. Çünkü tirnar 
aynı zamanda hanedan mensuplarına . 

dervişlere. emekli veya mazul ilmiye 
mensuplarına. merkezdeki büyük küçük 
bazı memurlara da verilebilmekteydi. 
Aynı şekilde ilk Osmanlı padişahlarının 
devletin teşkilatianmasına hizmet eden 
askeri ve mülki erkan ile ilmiye sınıfı 

mensupianna geniş muafiyetlerle tem
lik* ler verdikleri de bilinmektedir. 

Adından da anlaşılacağı gibi arpalık 

başlangıçta daha çok seyfiye ricali* ne 
tahsis edilmişti. Bir mühimme* kaydı
na göre. 1550 ·lerde saray çavuşlarının 
yevmiyelerinden başka arpalıkları da var
dı IBA. MD, ll, 42). Bununla beraber ar
palık sadece at beslemek durumunda 
olanlara has bir ek gelir olarak kalma
dı. Zamanla. Kanuni'nin veziriazamı İb
rahim Paşa ' nın da belirttiği gibi. mücer
ret bir tabir haline geldi !Hoca Sadeddin. 
ll, 564) XVI. yüzyılda arpalık. seyfiye ve 
ilmiye mensupianna yevmiyeierine ilave 
olarak verildiği gibi emeklilik halinde de 
tahsis edilmekte idi. Rumeli kazaskeri 
Zeyrekzade Mehmed'e, 1518'de emek
li olduktan sonra Muradiye vakfından 
Kırklareli (Kırkkili s e ) kazası arpalık ola
rak verilmişti (Mecdi, s. 3231 . Aynı şekil
de 1509'da yevmi 40 akçe ile emekli 
olan Mehmed Çelebi b. Sinan Paşa'ya 
ayrıca yevmi 20 akçe ile birlikte Silivri 
kazası da tahsis edilmişti (a.g. e., s. 215) 

ilmiye mensupianna emekli oldukla
rında arpalık tayin edilmesine karşılık. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar seyfi-


