
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). 

394 

BİBLİYOGRAFYA : 
Ragıb ei-İsfahani, el-Mü{redat, "'arf" md.; 

İbnü'I-Esir. en-Nihaye, "'arrat" md.; Usanü 'L
'Arab, "'arrat" md. ; Tacü 'l-'aras, "'arrat" md.; 
Müsned, ll, 429 ; lll, 14; IV, 68 ; V, 380; VI , 55; 
Buhari. "Feza'i!ü'ş-şal,ıabe", 6, "Enbiya'", 54 ; 
Müslim, "Feza'i!ü's-şal;ıabe", 23, "Selam", 
125 ; İbn Mace, "Taharet", 122; Ebü Davüd. 
"Tıb", 21; Tirmizi, "Taharet", 102; Maverdi. 
A.'lamü'n-nübüvve, B~ğdad 1319, s. 119·120; 
Nevevi. Şerhu Müslim {İrşadü's-sari içinde), 
Bulak 1304-1306 - Beyrut, ts. (Daru İhyai't
türasi'I-Arab[), IX, 70, 74; İbn Haldün. Mu/i:ad
dime, Kahire, ts. (Darü'ş-Şa'b ) . s. 97, 99; Ayni. 
'Umdetü'l·karf, Kahire 1392/ 1972, XIII, 110; 
Keş{ü 'z-zunün, ll, 1131; Taşköprizacte. Mi{tti· 
hu's·sa'ade, ı , 357-359; Sıddık Hasan Han. 
Ebcedü 'l· 'ulam, Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi'l-il
miyye). ll, 454; Elmalılı, Hak Dini, VIII, 5343; 
Mahmüd Şükri ei-Aiüsi. Bulügu 'l-ereb, lll , 307-
313; C: Zeydan. Ttirfl] , lll, 19·21; Cevad Ali, el· 
M u{assal, VI, 772 · 77 4; A. S. Tritton, "'Arraf", 
E/2 (İ~g ), 1, 659-660. 

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. 



Simbat Babek'i yakalatıp Halife Mu'ta
sım'a teslim etti (838) ve Abbasiler nez
dinde itibar kazandı. IX. yüzyılın ortala
rında Halife Mütevekkil'in irminiye vali
si Boğa el-Kebir (Büyük Boğa) yöre hal
kını islam'a davet yolunda önemli fa
aliyetlerde bulundu. muhtelif mahalli Ar
ran prensleri Bağdat ve Samerra ·ya gön
derildi. Fakat 247'de (861 -62) Abbasi
ler bölgede Bagratuni hanedamndan 
Aşüt' un (Aşot) hakimiyetini tanıdılar ve 
Aşüt 272'de (885-86) kral unvanını aldı. 
Daha sonra Abbasi hakimiyeti giderek 
zayıfladı ve bölge Sacoğulları hanedanı
nın eline geçti. X. yüzyılda Deylemli Mü
safiriler (9 I 6- I 090) Arran'a hakim oldu
lar. Bu dönemde Ruslar tarafından tah
rip edilen (332/943-44) başşehir Serdea 
önemini kaybetmeye başladı ve Erdebil 
Serdea ticaret yolu üzerindeki Beylekan 
Arran'ın merkezi oldu. Bir müddet son
ra Tebriz'de hüküm süren Rawadi aile
si burada kontrolü ele geçirdi. Bölge X. 
yüzyılda Şeddadiler' in (95 ı - ı 075 ı eline 
geçti ve Xl. yüzyılın başlarına kadar on
ların hakimiyetinde kaldı. Şeddadiler 

970 'ten itibaren Arran'ın mahalli hakim
lerini sıkıştırmaya başlayınca onlar Rav- . 
vadiler'le akrabalık kurarak durumlarını 
korumaya çalıştılarsa da bir süre sonra 
bölge tamamen Şeddadiler'in nüfuzu 
altına girdi. 

Xl. yüzyılın ortalarında Selçuklular Do
ğu Kafkasya' da kontrolü ele geçirdiler. 
Tuğrul Bey 10S4'te Azerbaycan ve Ar
ran'a gelerek mahalli hanedanları itaat 
atma aldı. Alparslan 1 064'te Arran'ı fet
hetti. Alanlar 1 067' de Şeddadi toprak
larına girdiler, Gürcü Kralı Bağrat ile bir
leşerek Arran'ı istila ettiler ve her tara
fı yağmaladılar. Alparslan 1067'de Ar
ran'a gelince Şeddadi Emiri Ebü'l-Esvar 
ölmüş yerine oğlu Fazı geçmişti. Fazı sul
tanı karşılayıp itaat arzetti, o da Fazl'a 
hil'at verdi. Sultan Alparslan ikinci Kaf
kasya seterinden döndükten sonra Gür
cü Kralı Bağrat, Şeddadi Emiri Fazı üze
rine asker sevketti. Fazı kaçtığı için on
dan ümit kesen Arran halkı yerine kar
deşi AşQt b. Şavur'u emir seçti. Bunun 
üzerine Alparslan Emir Savtegin'i tek
rar bölgeye gönderdi (Eylül I 068) Sul
tan M elikşah 468 ·de ( 1075-76) Emir 
Savtegin'i Azerbaycan ve Arran valisi ta
yin etti ve bölgedeki Şeddadi hakimiye
tine son verdi. Arran bu tarihten itiba
ren yoğun bir Türkmen muhaceretine 
sahne oldu. Oğuzlar Arran'ın bütün ova, 
dağ, nahiye ve kalelerine yerleştikten 
sonra Gence tam bir Türkmen şehri ha-

line geldi. Sultan Melikşah Arran ile 
Azerbaycan'ı Kutbüddin İsmail b. Yakü
ti'ye ikta• etti. Kutbüddin İsmail 1093'
te öldürülünceye kadar melik sıfatıyla 
bölgeyi idare etti. 

Selçuklu Sultanı Berkyaruk. Gence ve 
çevresini kardeşi Muhammed Tapar' a 
ikta etti ve onu atabegi KutluğTegin ile 
beraber oraya gönderdi. Ancak Muham
med Tapar bir müddet sonra atabegini 
öldürerek isyan etti ve bütün Arran·a 
hakim oldu. Sultan Berkyaruk ile Mu
hammed Tapar arasında vuku bulan 
üçüncü savaştan sonra yapılan anlaş

mada (ı ı 02) Muhammed Tapar'a veri
len yerler arasında Arran da vardı. Mu
hammed Tapar hükümdar olunca ( 1105) 

Gence ve çevresini küçük oğlu Tuğrul ' a 

ikta etti. Sultan Muhammed Tapar'ın 
ölümü üzerine Sultan Sencer Arran'ı Irak 
Selçukluları'na bıraktı. 1140'ta Mesud'un 
oğlu Melikşah'ın atabegi Çavlı Candar, 
Arran ve Azerbaycan·a hakim oldu. Sul
tan Mesud Atabeg İldeniz'i Arran valisi 
tayin etti. Gürcü saldırılarına başarıyla 

karşı koyan ildeniz daha sonra bağım
sızlığını ilan ederek Azerbaycan Atabeg
leri (ildenizliler) adıyla bir hanedan kur
du ( 1137-1225) ildeniz devrinde Arran 
idari açıdan Azerbaycan'a dahildL Bölge 
daha sonra Harizmşahlar ve İlhanlılar 
tarafınd.an zaptedildi. Harizmşahlar dev
rinde Arran'a "Türkmen yığınağı " (Muh
teşedü 't-Türkman) denilirdi. Moğollar 

1221'de Beylekan'ı yağmaladılar. Bu ta
rihten itibaren Gence önem kazanmaya 
başladı ve bölgenin merkezi oldu. Arran 
Ögedey zamanında Melik Sadreddin ta
rafından yönetildL Hasan - ı Büzürg 'ün 
kardeşi Eşref 1344'te Arran ile Azerbay
can'ı nüfuz sahasına dahil etti. Timur Ar
ran'ı istila edince Beylekan'da bazı imar 
faaliyetlerinde bulundu ve Aras nehrin
den kanallarla şehre su getirtti; bölge
nin idaresini de Mirza Ömer'e verdi. 

Arran'ın güneyi bugün Karabağ adıy
la Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti için
de otonam bir bölge oluşturmaktadır. 
Arran adı ise bölgenin Moğollar devrin
de tamamen Türkleşmesine paralel ola
rak terkedilmiş olup artık kullanılma

maktadır. Bölgenin söz konusu devirden 
sonraki tarihi Azerbaycan'ın tarihiyle iç 
içedir. 

Arran hakkında birkaç müstakil eser 
kaleme alınmıştır. Bunlardan biri Ser
del'nin Tô.ril] -i Arrô.n'ı, diğeri de Mes
'üd b. Namdar'ın Büyük Selçuklu Sultanı 
Berkyaruk zamanında (ı 092- ı ı 04) yaz
dığı Münşe'ô.t-ı Arrô.n ' dır. Arran'ın es-
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ki merkezi Serdea'nın harabeleri bugün 
Berde köyü yakınlarındadır. Şair Gence
li Nizarni'nin mezarı buradadır. Sultan 
Sencer'in veziri Ahmed-i Kaşi, Arran'da 
bir darüşşifa ve medrese yaptırmıştır. 
islam coğrafyacıları Berdea. Beylekan, 
Gence ve Şemkür'deki (Mütevekkiliye) zi
rai ve ticari faaliyetler hakkında bilgi ve
rir ve Arran'ın en güzel İslam ülkelerin
den biri olduğunu söylerler (ayrıca bk. 

AZERBAYCAN;GENCE;KARABAG) 
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 
yayımlanan İslam sanatları dergisi. 
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Azeri Türkleri'nden Mehmet Ağaoğlu 
tarafından Ann Arbor Michigan Üniver
sitesi Güzel Sanatlar Bölümü islam Sa
natı Semineri ile Detroit'te Sanat Ens-
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