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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

TSMA, nr. D 6324, 8987; E 8204, 10131/5; 
BA, MD, )O{V, 87 / 973 ; Raşid , Tarih, ll, 583 ; 
Çeşmizade, Tarih (nşr . Bekir Kütükoğlu) , İstan· 
bul 1959, s. 20, 42, 80 ; Vasıf, Tarih (ilgürel}, s. 
132, 185, 192, 282, ·352 ; Abdurrahman Vefik, 
Tekali{Kavaidi, İstanbul1328-30, 1, 180 ; Uzun
çarşılı, Merkez - Bahriye, s. 68-69, 346-354; 
Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve 
Değişme Dönemi, İstanbul 1986, s. 124, 238, 
334; TA, lll, 387; R. Ekrem Koçu, "Arpa Emi-
ni" , ist.A, ll, 1053-1055. ı:;;;:ı . 

~ 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-



ye ricaline de aynı şekilde arpalık veril
diğine dair kayda rastlanmamaktadır. 

Nitekim görevden ayrılan veya emekli 
olan bir vezire herhangi bir sancak ik
tA* suretiyle. ümeraya da ocaklık* yo
luyla tevcih edilmekteydi. Ayrıca Selani
ki. XVI. yüzyılın ikinci yarısında kaptan
paşa ve beylerbeyi gibi seyfiyeye tevcih-. 
ler ve ihsanlar yapıldığını belirtirken 
bunlar için arpalık tabirini kullanmamı ş, 

ancak ilmiyeden Ataullah Efendi'ye 1 SO 
akçe yevmiye ve 70 akçe arpalık verildi
ğini kaydetmiştir. 

Osmanlılar'da arpalığın miktarı zaman
la değişmiştir. XVI. yüzyılda Ataullah 
Efendi arpalığından günde 70 akçe alı r

ken d 'Ohsson kendi zamanında (XVIII. 
yüzyıl) en küçük arpalığın sahibine ayda 
130 akçe, en yükseğinin de ayda 2500 
akçe temin ettiğini zikretmektedir. Ge
libolulu Ali yeniçeri ağasının ulüfesine 
58.000 akçe "munzam arpalık", rikab* -ı 
hümayun bölük ağalarına da "muayyen 
bir zeamet miktarı arpalıklar" verildiği
ni kaydetmekte. 70.000 akçe arpalık ze
ametin ise ancak şeyhülislama . kazas
kerlere ve ulemanın büyüklerine mahsus 
olduğunu belirtmektedir. Nitekim Hoca 
Sadeddin Efendi de Kanüni'nin kendisi
ne 50.000 akçe arpalık verdiğini kay
dettiği gibi, Amasya müftüsü Seyyid İb
rahim 'e "huddam ve dervişlerine " sar
fetmek için arpalık ayrıldığını bildirmek
tedir. XVII. yüzyıldan itibaren seyfiye 
mensupianna çeşitli şekillerde arpalık 

tahsisi yapılmakta idi. Bu yüzyılda, bir 
veya birkaç sancağı ihtiva eden arpalık
lar yüksek dereceli idarecilere ve vezir
lere azil veya emekli edildikleri, savaşta 
ve asayişi teminde yararlık gösterdikle
ri , bir yerin ya da kalenin muhafaza ve 
tamiriyle görevlendirildikleri zamanlar
da değişik şekillerde ve çeşitli vesileler
le verilmekteydi. Bir beylerbeyinin ken
disi ve oğlu için birer sancağ ı arpalı k 

olarak isted iğ i. arpalık suretiyle bir san
cağa mutasarrıf olan bir vezirin has• 
larının kaldırılmasına karşılık kendisine 
diğer bir sancağın verildiği ve "bervech-i 
arpalık" iki sancak beyinin becayiş edil
diği de olurdu. Yine bu yüzyılda Kırım 
haniarına savaşlarda gösterdikleri ya
rarlığa karşılık külliyetti miktarda cep 
harçlığı yanında ayrıca Rumeli 'de "ber
vech-i arpalık" sancak da tahsis edilirdi. 

Zamanla değişmiş olduğu için Osman
lılar'da arpalık olarak tahsis edilen yer
lerin kesin sayısını vermek mümkün de
ğildi r. d 'Ohsson. XVIII. yüzyıl sonlarında 
ilmiye mensupianna altmış kazanın ar-

palık olarak ayrıldığını kaydetmektedir. 
Bu yüzyılda arpalığın nizarn ve teamüle 
aykırı olarak dağıtılması sebebiyle mer
kez ve taşrada bulunan yüksek dereceli 
idarecilere ve devlet memurlarına ma
aş tayin edilerek arpalık usulü kaldırı l 

dı, bundan böyle arpalık sadece ilmiye 
mensupianna hasredildL 

Kendilerine arpalık verilen ulema ge
nellikle arpalıklarının bulunduğu yere 
gitmez. oradaki işlere kendi adına bir 
arpalık naibi bakardı. Ancak bazı dönem
lerde ulema bizzat arpalıklarına gitme
ye mecbur edilmiştir. Ayrıca kendi ar
zusuyla arpalığına gidip orada ikamet 
edenler de vardı. Bunlar gittikleri yer
lerde halkın adli, hukuki davalarına da 
bakarlardı. Ulemaya hasredilen arpalı

ğın dağıtım ve kullanımı nizarnının za
manla bozulması üzerine lll. Selim dö
neminde çıkarılan bir fermanla arpalık 
usulü ıslah edilmeye çalışılmıştır. Bu 
arada ilmiye mensuplarının bizzat arpa
lık mahalline gitmesi, hasta ve ihtiyar 
olanların arpa lıklarının ilt izcim • a veril
mesi kararı alınmıştır. Ayrıca ardından 
ilmiye mensupianna " arpalık maaşı" , "ta
r ik maaşı'' ve "rütbe maaşı" adıyla ma
aş verilmeye başlanmıştır. İstanbul ru
us• u verilen u lema çocuklarına da "ru
üs maaşı" adıyla belli bir para ayrılmıştır. 

Bir ilmiye tekaüt sandığı kurularak ilmi- · 
yeden emekli olanlara ve onların ölüm
lerinden sonra çocuklarına bir miktar 
maaş bağlanmıştır. Meşrutiyet döne
minde ise tarik maaşı kaldırılarak ilmi
ye mensupianna da diğer memurlar gi
bi maaş verilmiştir. Memuriyeti ve ma
zuliyeti bulunmayan ulemaya ise "müs
tahikkin-i ilmiyye maaşı" adıyla bir mik
tar maaş tahsis edilmiştir. 
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AR RAF 

ARHADE 

(bk. MANCINIK). 

ARRAF 
( .jl_.,.l l ) 

Olaylar arasındaki 
benzerlik ve ilişkileri tesbit ederek 

geçmiş ve daha çok gelecek hakkında 
tahminde bulunan kişi. 

1 

_j 

1 
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"Bir şeyi bildirmek" anlamındaki ırf 

veya urf kökünden türeyen arraf, kay
naklarda biri yukarıdaki ıstılahi manada, 
diğeri de "kahin " manasında olmak üze
re iki türlü kullanılmıştır. Arraf hakkın
da verilen bilgiler onun kahinden fark
lı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna 
göre arraf, olaylar arasındaki herkesin 
farkedemeyeceği şekilde gizli ve karma
şık olan benzerlik ve münasebetleri do
ğuştan sahip olduğu bir kabiliyetle his
sedebileceği gibi, kazandığı tecrübeler
le de istikbale dair bazı olaylar hakkın
da önceden tahminlerde bulunabilir. Sı
radan insanlardan farklı bir zeka ve id
rak üstünlüğüne sahip · olduğu kabul 
edilen (İbn Haldun, s. 97) arraf bu gücü
nü yöneldiği konuya teksif eder ve olay
lar arasındaki bağlantıyı, mevcut olayla
rın gelecekte dağuracağı sonuçları , aynı 

sebebe bağlı olmakla beraber farkedi
lemeyecek derecede karmaşık bir ma
hiyet arzeden benzer hadiseleri bulma
ya çalışır. Arrafın gerek yaratılıştan sa
hip olduğu kabiliyet, gerekse tecrübe 
birikimi sayesinde geleceğe dair verdiği 
haberler zaman zaman doğru çıkmakla 
birlikte her söylediğinin gerçekleşmesi 
mümkün değildir. Çünkü bu haberler 
kesin bilgi vasıtalarının değil , bazı zan 
ve tahminierin ürünüdür. Geçmişe ait 
olmak üzere verdiği haberler ise daha 
çok bu konuda soru soranın fizyoloj ik 
ve psikoloj ik durumundan elde ettiğ i 

bazı ipuçlarına dayanır. Arrafın muha
tabının vücut hareketlerine. tutum ve 
davranışlarına, ilk söylediği kelimelere 
dikkat ederek kaybolan eşyayı , yitik de
veleri bulduğu, hırsızları ve katilleri teş
his ettiği rivayet edilir. Cahiliye döne
minde Araplar yeni doğan çocuklarını 

gelecekleri hakkında bilgi almak üzere 
arraflara götürürlerdi. Daha çok pana
yırlarda mesleklerini icra eden arraflar 
çocukların vücut yapılarına, özellikle fiz
yonomilerine bakarak istikballeriyle il
gili bazı tahminler yürütürlerdi. Yema
meli Rebah b. Kühle ( .ı.:..5 J. (L.; ). Ne-
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