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sahiptir. Şehrin kurulmuş olduğu vadi 
yamaçlarında alçak kesimlerde zeytin
likler. yukarıya doğru incir ve nar. daha 
yükseklerde erik, elma gibi meyve ağaç
ları yaygınlaşır. Bu sıralanış, şehrin aşa
ğı mahalleleriyle yukarı mahalleleri ara
sında iklim farkı olduğunu gösterir ki 
gerçekten aşağıdaki Çayağzı mahalle
sinde ağaçlar çiçek açtığı halde yukarı

daki mahallelerin karlar altında bulun
ması görülebilen olaylardandır. 

Şehrin nüfusu. Türkiye topraklarına 

katıldıktan sonra 1925 yılında yapılan 
deneme mahiyetindeki mahalli bir nüfus 
sayımında 2139 olarak tesbit edilmiştir. 

Cumhuriyet'ten sonra 1927' de yapılan 
ilk sayımda nüfus henüz 2943 idi. Bu 
sayı önceleri çok yavaş şekilde artarak 
1970 ·e kadar 1 0.000 ·i aşamadı. 1970 ·
te 13.109 olan nüfus 1985'te 18.720'yi 
buldu. Bu rakam içindeki faal nüfusun 
% 40'ını idari hizmetlerde çalışanlar 

oluşturur. Buna karşılık ticaretle uğra
şanların oranı sadece % 8'dir. Bu da şe
hirde ve çevresinde önemli bir sanayileş
me olmayışının ticaret hayatında görü
len sonucudur. Zira Artvin şehrindeki 

tek sanayi kuruluşu lif-levha fabrikası
dır. Şehir dışındaki eski bir park son yıl

larda sanayi çarşısı haline getirilmiştir. 
Ancak burada ufak çapta onarım ve kay
nak işleriyle mobilyalar yapılmaktadır. 
Sanayileşme olmadığından başka yöre
lerde. görülen köyden şehre nüfus akını 
da hızlı değildir. Şehrin nüfusunun hala 
20.000'i bulmamış olması da buna bağ
lanabilir. 

Şehirde tarihi eser olarak. Çarşı mahal
lesinde 1278 1 1861-621 yılında inşa edi- . 
lip 1953'te yeniden yaptırılan Çarşı 1 Mer
kezi Camii, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni
ler tarafından yıkılan Orta mahalledeki 
Orta Cami, Çayağzı mahallesindeki 1207 
1 1792-931 tarihli, Livane sancak beylerin
den Salih Bey'in yaptırdığı Çayağzı Ca
mii ve Dere mahallesinde bulunan eski 
bir caminin yerinde 1921 'de yeniden in
şa ettirilen Balcıoğlu Camii ile Çarşı Ha
mamı sayılabilir. Diyanet işleri Başkan
lığı'na ait 1990 yılı istatistiklerine göre 
Artvin'de il ve ilçe merkezlerinde 60, bu
cak ve köylerde 535 olmak üzere toplam 
595 cami bulunmaktadır. Artvin şehir 

merkezindeki cami sayısı ise on ikidir. 

Artvin şehrinin merkez olduğu Artvin 
ili Rize. Erzurum. Kars ilieri ve kuzeyden 
Sovyetler Birliği sınırı ile kuşatılmıştır; 
kuzeybatısında ise Karadeniz vardır. Mer
kez ilçeden başka Ardanuç. Arhavi. Borç
ka, Göktaş IMurgulı . Hopa, Şavşat ve 
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Yusufeli adlı yedi ilçeye ve yirmi bir bu
cağa ayrılmış olup 7436 km 2 genişli

ğindeki topraklarında 303 köy bulun
maktadır. 1985 sayımına göre nüfusu 
226.338, nüfus yoğunluğu ise 30 idi. 
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~ METiN TuNCEL 

ARÜBE 

(~1) 

İslamiyet'ten önce 
Araplar'ın 

cuma gününe verdikleri ad. 
_j 

Araplar islamiyet'ten önce haftanın 
yedi gününü "ewel, ehven, cubar, du
bar. mu'nis. arObe, şiyar" diye adlandı
rıyorlardı. ibranice'de "gurup· manasma 
gelen ereb kelimesi, yahudiler tarafın
dan ereb shabat (cumartesi akşamı) şek
linde cuma günü hakkında kullanılmış-

tır. Ararnice olan ve Süryanice'de "rah
met" manasma gelen bu kelime Arap
ça'ya arObe şeklinde geçmiştir. Kelime
nin harf-i ta'rifsiz kullanılması daha fa
sih kabul edilmiştir. ArObe yerine cum'a 
isminin Araplar arasında ne zaman kul
lanılmaya başlandığı hakkında iki riva
yet vardır. Bunlardan birincisine göre, 
Kureyşliler arObe günü Hz. Peygamber'in 
sekizinci ceddi Ka'b b. Lüeyy'in etrafın
da toplanarak onun sohbetini dinlerler
di. Bu sebeple Ka 'b arObe gününe, "top
lanma günü · m anasına gelmek üzere 
cum'a adını vermiştir. ikinci rivayete 
göre ise hicretten önce bir araya gelen 
Medineli müslümanlar, yahudilerin haf
tada bir toplandıkları özel bir günleri 
(cumartesi) bulunduğunu, hıristiyanların 
da böyle bir günleri (pazar) olduğunu 

söyleyerek arObe günü toplanıp ibadet 
etmeyi kararlaştırdılar ve arObeye de 
bu günde bir araya geldikleri için cum'a 
adını verdiler. Aynı rivayete göre islam'
da ilk cuma bu şekilde ortaya çıkmış, 
Cum'a sOresi bu olaydan daha sonra 
nazil olmuştur, ArObe adı ise bundan 
sonra hiç kullanılmamıştır. 
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liJ MusTAFA FAYDA 

ARÜSRESMİ 

Osmanlılar'da 
düğün veya gerdek için alınan 

bir vergi. 
_j 

"Gelin " anlamına gelen arüs kelime
sini Araplar "güveyi" manasında da kul
lanırlar. Osmanlı kanunnamelerinde ve 
tahrir defterlerinde resm-i arüs, arü
siyye, arüsane ve gerdek resmi adlarıy
la kaydedilen bu vergi zuhOrata bağlı 

bad-ı heva• vergileri içine girer. Düğün 
veya gerdek sırasında alınan aras res
mi, nikah sırasında nikahı tescil eden 
kadılarca istenen vergiden ayrıdır, Ni
kah resmi. mali duruma göre zenginden 
1 altın, fakirden 12 akçe, orta halliden 
ise bu iki miktar arasında alınırdı. ArOs 
resmi ise tirnar sahibinin kendi topra
ğındaki reayadan talep ettiği gerdek 


