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ı kiyetine geçirilmesi yolunu açmak üzere, 
bu arazinin de diğer yerler gibi özel şa
hıslara mülk olarak verilmesine müsaa
de etti. Özel şahıslara devir ve teslim 
edilmeyen araziler ise toplu mülk olarak 
kalacak. ivaz*lı veya ivazsız hukuki iş-L 

Mutasawıflara göre 
ilk ve en geniş varlık mertebesi, 

insan-ı kilmilin kalbi. 
_j 

Arş kelimesinin tasawuf literatürün
de geniş bir kullanım alanı vardır. Bir 
manaya göre bir varlık mertebesi olup 
nesneler aleminin (alem-i halk) başlangı
cıdır. "Rahman arşa istiva etti" (Taha 
20/5) ayetinde bu manaya işaret edil
miştir. Arşı kürsı* takip eder. Diğer bir 
anlama göre arş, Allah'ın zuhür ve te
celli edeceği bir "tenezzül mahalli"dir 
(müsteva). Mesela "fas! ve kaza arşı" bir 
mazhardır, bir başka deyişle Allah'ın 

haşr günü fas! ve kaza (yargılama ve ka
rara bağlama) için tecelli edeceği bir yer
dir. Arş, daha alttaki varlık mertebeleri
ne göre ihata ve mülk manasma gelen 
bir sıfat olarak da düşünülür ve bu an
lamda rahmanın arşının bütün varlıkları 
kuşattığı kabul edilir. 

Genel olarak Allah'tan başka bütün 
varlıklara Allah'ın arşı (arşullah) denildiği 

gibi özel olarak Allah isminin mazha
rı olan insana da bu isim verilir. Süffier. 
yerlere ve göklere sığmayan Allah'ın 

mürnin kulunun kalbine sığdığını ifade 
eden bir hadfs-i kudsi naklederler. in
san-ı kamilin kalbi yer ve gökten daha 
geniştir. Öyleyse Allah arşa istiva ettiği 
gibi mürnin kulunun kalbine de istiva 
eder, yani orada isim ve sıfatlarıyla te
celli eder. Bu durumda "kalb Allah'ın 
arşı, gönül çalabm tahtı" haline geldi
ğinden bütün ilahi isimlerin mazharı 

olan insan-ı kamile el-arşü'l-mahdüd de
nir. 

"Hü" zamirine (arşuhü, bk. Hüd 11/7) 
izafe edilen arşa tasawuf dilinde arşü'l
hüviyyet denir. Arş hayatın kaynağı 

olan su üzerinde olduğu için (bk. el-En
biya 21/30) ona arşü'I-hayat da denil
miştir. Ayrıca nefs-i natıkaya (bk. NEFS) 

arşü'r-rüh, levh-i mahfüza arşü'l-azfm, 

Hakk'ın ama*ya inişine arşü'l-ama, mah
şerde tecelli edeceği mazhara arşü'l-fasl 

ve'I-kaza, yine Hakk'ın istivasına uygun 
genişlikte olan müminin kalbine de ar
şü' l-Kur'an denir. 
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Cezayir'de muhtelif kabileterin 
toplu mülkiyetinde bulunan 

arazi hakkında kullanılan terim. 

Kuzey Afrika'da toplu mülkiyet eski 
devirlerden beri bilinmektedir. Romalı
lar bu bölgeyi işgal ettikleri zaman da 
aynı durumla karşılaşmışlardı. Kabileler 
cemaatlerden oluşuyor ve her cemaat 
belirli bir araziyi toplu olarak işleyip ge
lirini aralarında paylaşıyordu. Cemaatle
rin veya fertlerin mülkiyetinde olmayan 
araziler ise metrük, dolayısıyla devletin 
mülkü sayılıyordu. Bu İslam'ın da onay
ladığı bir toprak sistemidir. 

Araplar Kuzey Afrika'ya girdikleri za
man şehirlerde ve benzeri meskün böl
gelerde yerleştiler. Yerli halkı oluşturan 
Serberiler dağlarda, ovalarda ve çöller
de göçebe veya yerleşik olarak kabile 
hayatı yaşarken bir grup da şehirlerde 
hayat sürmekteydi. V. (Xl.) yüzyılda Ku
zey Afrika'ya gelen Beni Süleym ve Beni 
Hilal' e mensup Araplar köylere. kalelere 
ve yüksek yerlere yerleşerek Berberfler'
le karıştılar. İbn Haldün'un "el-Arabü'l
müsta'ceme" (yabancılaşan Araplar) dedi
ği bu Araplar'ın bir kısmı şehir hayatını 
tercih etmekle birlikte büyük çoğunlu
ğu asırlarca göçebe ve yarı göçebe ola
rak kabileler halinde varlıklarını sürdür
düler. Bunlardan göçebe Berberiler'le 
karışanlar arş (çoğulu a'raş , urüş) adıyla 

tanınan bir mülkiyet usulü ihdas ettiler. 
Göçebe Araplar'la göçebe Serberiler ara
sında ortak yerleşimin ileri bir örneğini 
ifade eden arş bir çeşit toplu mülkiyet
tL Sistem esas itibariyle. düwar (çoğulu 
devavfr) adı verilen ve çadırlarda oturan 
topluluklara dayanır. Fransız idaresi de 
toplu mülkiyet usulünü uygulamakla be
raber devletle çekişme konusu olan akar
lar üzerinde sürekli bir tasarrufta bulu
namayan ve artık idari bir birim oluştur

muş bulunan düwarlar hakkında 1963 
yılında birtakım düzenlemeler yapmıştır. 

Arş adı verilen arazi üzerinde sahibi
nin tasarruf yetkisi sınırlıdır; gayri men
kulün rehin olarak verilmesine dahi mü
saade edilmez. Arş üzerinde tasarrufta 
bulunmak isteyen bir müslümanın ce
maatle ve bu cemaatin bir uzantısı olan 
düwarlarla istişare etmesi gerekir. Bu 
tür bir arazi ihtilaf konusu. olduğunda 
cemaat reisi ilgili kabilenin ihtilaflı arazi 
üzerindeki mülkiyet süresi hakkında gö
rüş bildirmekle mükelleftir. Fransız işgal 
yönetimi. toprağın onu işleyenierin mül-

lemlere konu olamayacaktı. 1863 tarihli 
kararnamenin çöl kabilelerinin hayat şart
larını ve çevre ihtiyaçlarını prensip itiba
riyle dikkate aldığı söylenebilir. Buna gö
re bir kabile. hayvanlarını atiatacak ye
terli araziye sahip olmadığı ve şartlar et
raftaki yerlerden daha geniş arazileri iş
gal etmeyi gerektirdiği takdirde buralar
da kuyular açabilir; kanuni şartlar dahi
linde kalmak ve bir dış ihtilafa yol açma
mak kaydıyla buraların maliki sayılabilir. 
Arş arazisi işletilrnek üzere her yıl ye

niden tevzi edilir. Bu konuda hüküm 
verme yetkisi cemaatin başkanına ait
tir. Cemaatten ayrılan veya dağılan aile
lerin arazileri topluluğa döner. Uzaklar
da bulunan ve düwarda yaşamayanla
rın arazi dağıtma işlemi dışında tutul
maları mümkündür. 
Arş arazisi uygulaması birinci derece

de Merkezi Mağrib'e has olmakla bera
ber Fransız işgal idaresi. Kuzey Afrika 
genelinde toplu arazi mülkiyeti hususun
da önceki nesillerden devralınan pek çok 
örfü ilga etmiştir. SömürgeeBer bu ara
zilerin daha örice Osmanlı Devleti'ne ait 
olduğunu söyleyerek bunlara el koymak 
istediler. Fakat daha sonra 22 Nisan 1863 
tarihinde çıkarılan bir kanunla arş arazi
lerinin orada yerleşmiş bulunan çeşitli 

kabilelere mülk olarak verilmesi ve önce 
düwarlar. sonra da şahıslar arasında 

taksim edilmesi kararlaştırıldı. Bugün 
Cezayir'deki arş arazileri 2.800.000 hek
tarı bulmaktadır. 

1863 tarihli kararname arş arazisi ko
nusunda İslam fıkhının yeterince açık ol
madığını ileri sürmüşse de İslam fıkhı is
lam'ın temel kuralları çerçevesini aşma
dıkça örf ve adete büyük bir değer ver
miştir. 
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