
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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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 

_j 

"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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AR RAF 

cidli Eblak ei -Esedi, Eclah ez-Zühri, Ur
ve b. Zeydei-Esedi Cahiliye devrinin ün
lü arraflarındandır. islam döneminde 
de eskisi kadar olmasa bile arraflara 
rastlanır. Bunlara daha çok kayıp eşya 
hakkında bilgi almak üzere başvurulur
du. İlaç ve tedavi konusunda da arrat
lardan faydalanılırdı. 

Kur'an'da arraftan söz edilmez. Hz. 
Peygamber'den arrat hakkında iki fark
lı hüküm ihtiva eden rivayetler vardır. 
Bunların birinde arraf adı doğrudan geç
memekte. sadece arratın tarifine uyan 
muhaddes kelimesi yer almaktadır. Geç
miş milletler içinde peygamber olma
dıkları halde tahmin ve zanları gerçek
leşen muhaddesün denilen kişiler bu
lunduğunu ve ümmeti içinde böyleleri 
varsa ömer'in bunlardan biri olması ge
rektiğini belirten (Müsned, VI, 55; Bu ha
ri, "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe" , 6, "Enbiya'", 54 ; 
Müsiim. "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe" , 23) Hz. Pey
gamber'in, bu hadisteki muhaddes ile 
arratı kastettiği kabul edilmektedir (Taş
köprizade, I, 357). Bu ifadelerden, Hz. 
Peygamber'in karinelere dayanarak ge
lecek hakkında tahminlerde bulunmayı 
tasvip ettiği anlaşılmaktadır. Kahin ve
ya arrafa itibar ederek bunları tasdik 
edenlerin Muhammed'e indirileni inkar 
etmiş sayılacaklarını. namazlarının kırk 

gün kabul edilmeyeceğini ve cennete 
giremeyeceklerini bildiren (Müsned, II, 
429 ; III , 14 ; IV, 68; V, 380; Müslim, "Se
lam", I 25; EbO DavOd. "Tıb", 2 I ; İbn Ma
ce, "Taharet", I 22; Tirmizi, "Taharet", I 02) 
diğer hadislerde arraf. kahinle eş an
lamda kullanılmış ve bunların hiçbir de
lile dayanmayan gaybı bilme iddiaları 

reddedilmiştir. Kaynaklarda Cahiliye dev
rindeki arraflıkla (ırafe) ilgili olarak nak
ledilen bilgiler. daha çok bu ikinci tür
den hadislerde kahinle eş anlamda kul
lanılan arrafa aittir. Su dolu bardağa. 
güneşe, billur parçasına bakarak. remil 
atıp seeili ve kafiyeli sözler söyleyerek 
gaipten haber vermeleri de bunu gös
termektedir (bk. KAHiN). 
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Iii AHMET SAİM KıLAvuz 

r ARRAKIYYE ı 

( 4:,9\_rJI ) 

Şazeliyye tarikatının 
Muhammed b. Arrak'a 

(ö. 933/ 1526) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. İBN ARRAK, Muhammed b. Ali). 

_j 

r 
ARRAN 

ı 

( ._:,1)1 ) 

Ortaçağ'da 

L 
Doğu Kafkasya'da bir bölge. 

_j 

Kür ve Aras nehirleri arasında yer 
alan Arran'ın kuzeyinde Sirvan ve Seki, 
güneyinde irminiye ve Azerbaycan, gü
neydoğusunda ise Mugan vardır. Eski 
Yunan ve Romalılar devrinde Albania 
adı verilen bölge müslümanlar tarafın
dan fethedildikten sonra Arran (Erran) 
adını almıştır. İbn Havkal. Kür nehrinin 
kuzey ve güneyinde olmak üzere iki Ar
ran' dan (Arraneyn) bahseder. islam coğ
rafyacıları başlangıçta kelimeye Arapça 

Arran'da 
Abbasi Ha lifesi 
Ebu Ca'fer 
ei-MansO r'un oğl u 
Mehdi adına 
bas ıl mıs 

152 1769> tarihli 
gümüş sikke 
(istan bul 

Arkeoloji Müzesi, 

Teşhi r , nr. 181) 

görünümü vermek için er-Ran ( .;,\}\) 
şeklinde kaydettikleri bölgeye iki nehir 
arasında yer aldığı için Beyne'n-nehreyn 
de demişlerdir. islam öncesi devirde Kaf
kas Albaniası'nın merkezini teşkil eden 
Arran aslında bütün Doğu Trans Kaf
kasya'yı içine alır. lll. yüzyıla kadar böl
genin merkezi, Karasu'nun iki kolunun 
birleştiği yerde kurulmuş olan Kabele 
idi. VI. yüzyılda ise Sasani Hükümdan ı. 

Kubad'ın Hunlar'a karşı tahkim ettiği 

Serdea şehri merkez oldu. 

Bölge islam fetihleri sırasında. Sasani 
soyundan geldiklerini iddia eden Mih
ran ailesi tarafından idare edilmektey
di. Arranşah (Arapça kaynaklarda yanlışlık

la Liranşah) unvanını kullanan bu ailenin 
VII. yüzyıldaki en meşhur sima ları Va
raz Grigor. oğlu Juanşir ve Varaz Trdat 
idi. Hz Ömer'in hilafetinin son zamanla
rında bölgeye başlayan islam akınları 
Hz. Osman devrinde de devam etmiş ve 
Selman b. Rebia el-Bahili ile Habib b. 
Mesleme idaresindeki İslam ordu ları Ar
ran'ın başşehri Serdea'yı fethetmişler

dir (24 / 645) Berdea bu tarihten itiba
ren müslümanların o yöredeki en müs
tahkem şehri olma vasfını daima koru
muştur. Arran'ın Beylekan. Semkür ve 
Kabele gibi şehirleri Derbent ve Hazar
lar ' ın hakimiyetindeki topraklara yapı
lan akınlarda bir üs vazifesi gördü. Mu
aviye devrinde bölgede islam hakimiye
ti sağ l andı. Bölge bir ara Hazarlar tara
fından zaptedildiyse de Mervan b. Mu
hammed'in valiliği sırasında Hazarlar 
mağ!Op edilerek tekrar islam hakimiye
ti altına alındı. Bu dönemde Arran'ın sı
nırları Derbent ve Semahi ·den Aras kı

yıları na kadar uzanıyordu. Tiflis de Ar
ran'a dahildL 

Arran'ın yönetimi fetihten sonra yıllık 
haraç karşılığında Mihraniler'e mensup 
mahalli prensiere bırakıldı. VII. yüzyılın 

sonlarında bölgeye hakim olan I. Varaz 
Trdat (ö . 705) Emeviler'e, Hazarlar'a ve 
Bizanslılar'a haraç ödüyordu ki bu du
rum muhtemelen Il. Justinianus ile Hali
fe Abdülmelik b. Mervan arasında 685'
te yapılan bir anlaşmaya dayanıyordu. 
Bu anlaşma gereğince irminiye ve Ar
ran'ın haracı taraflar arasında paylaşı

lacaktı. 

Sasaniler'in Arran valisi Mihran'ın so
yundan gelen son Arran prensi {batrik. 
patricius) Varaz Trdat 207'de (822-23) 

öldürülünce Seki'nin Ermeni valisi Sehl 
b. Simbat bütün Arran ' ı hakimiyeti altı
na aldı. Bu dönemde bölge Babek ei
Hürremi'nin isyanına sahne oldu. Sehl b. 


