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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 



hakkıd ır. Feodal karakterli bu vergi, Os
manlılar'a muhtemelen fethettikleri ül
kelerin can örf ve kanunlarından geç
miştir. Nitekim Osmanlı hakimiyetine gi
ren sancakların kanunnamelerinde da
ha önceki uygulamalara da temas edil
mektedir. Mesela Akkoyunlu ve Dulka
dı rlı lar'dan Osmanlılar' a intikal eden yer
lerde arüs resmi eski uygulamadaki şek

li ile alınmaktaydı. 1S19 tarihli Sis San
cağı Tahrir Defteri'nde bulunan Sultan 
Kayıtbay kanunu da böyle bir verginin 
Memlükler'de var olduğunu göstermek
tedir. Memlükler'de düğün sırasında şar
kı söyleme ve raksetme belli kişilerin 

tekelinde idi. Düğün sahipleri. bir itti
zam• şekline dönüşen bu adet için en 
az 20 altın ödemekte idiler. Buna ben
zer bir uygulama Erzurum'da da yapıl
maktaydı. Erzurum kanunnamesinde, 
kalelerde bulunan sancak beyi mehter
lerinin köylere çıkı p düğün yapanlardan 
S' er akçe aldıkları , köy çalgıcılarından 

da bilgileri dışında düğünlerde çalgıcılık 
yaptıkları için cerime istedikleri belirtil
mekte ve bütün bu haksız uygulamala
rın yasaklandığı yazılmaktadır (Barkan, 
Kanun/ar, s. 70). Şu halde feodal karak
terli gibi görünen bu verginin ilk doğuş 
tarzı ne olursa olsun, düğün dernek gi
bi mutlu bir olay dolayısıyla devlete ya
hut devletin mümessili olan tirnar sahi
bine bir gelir sağlamak gayesiyle konul
duğu anlaşılmaktadı r. 

Arüs resminin miktarı gelinin duru
muna yani bakire, dul ve gayri müslim 
(zimmiyye) olmasına göre değişmektey

di. Ayrıca bazı bölgelerde halkın zengin 
veya fakir olması m i ktarın tesbitinde 
önemli rol oynamaktaydı. Cüzi farklılık
lar hariç, genellikle müslüman bir baki
re kız için 60 akçe, dul kadın (seyyibe) 
için 30 akçe arüs resmi takdir edilmişti. 

Fakir lerden bu rakam ların ya rısı iste
niyordu. Gayri müslim bakire kız ve dul 
kadın (bfve) için de bu resmin miktarı 
müslümanlardan alınanın yarısı idi. Hü
davendigar (Bursa) , Kütahya ve iç-il san
caklarından müslüman bakire için 60 
akçe, dul için 40 akçe, fakir olanlar için 
ise bu rakamların yarısı alınıyordu. Top
rağa bağlı bulunmayan sürekli hareket 
halindeki konar göçer bir kısım Türk
men boylarında gerdek resmi birer ko
yun veya davar olarak tesbit edilmişti. 
Bir kısım boylar ise bunun karşılığını ak
çe olarak öderlerdi. Bunlar vergiyi asıl 

bağlı bulundukları yere verirler, başka 
bir tirnar toprağında meydana gelen ev
lenmeler için o yerin tirnar sahibi hiçbir 

hak iddia edemezdi. Bozok sancağında 
bu vergi nisbetleri eski uygulamanın da 
tesiriyle oldukça yüksekti. Burada bir 
kız kendi boyundan bir kocaya varırsa 
1 00. başka bir boydan biriyle evlenirse 
200 akçe arüs resmi al ınırdı. Ancak bu 
hüküm daha sonra ağır bulunarak kız 
için 60, dul için 30 akçeye indirilmişti. 

Ortakçı-kul köylerinde kul ve cariyelerin 
evlenmelerinde bakire kızdan 30, dul
dan ise onbeş 1 S arüs resmi alınıyordu. 

Gelinin durumuna göre takdir edilen 
arüs resmini hangi tarafın ödediğine 

dair kanunnamelerde açık bir ifade bu
lunmamakla birlikte, resmi toplayacak 
taraf ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tah
sil işi , köyün tasarruf şekline göre has, 
zeamet, tirnar sahibine. vakıf köy ise il
gili vakfın mütevellisine aittir. Malika
ne-divani* sisteminin uygulandığı yer
lerde bu resim divani sahibinin. tirnar 
köylerde de yarı yarıya sancak beyi ile 
tirnar erinindir. Bir timarda oturan pi
yade, müsellem, eşkinci , yamak, tatar. 
cambaz gibi özel bir teşkilata bağlı olan 
askeri* lerde gerdek resmi her teşkila
tın kendi reisi tarafından alınmaktaydı. 
Aynı şekilde şahinci, doğancı gibi saray 
için avcı kuşu yetiştiren zümrelerin kız

larının arasaneleri sipahiye ait olmayıp 
devlet adına toplanırdı. Sipahilerin kız
ları evlenince bu resmi sancak beyleri, 
hisar erlerinin kızlarınınkini dizdarları. 

sancak beyi kızlarının arüs resimlerini 
beylerbeyiler alırdı. Beylerbeyilerin kız

larınınki ise padişah namına hazineye 
gelirdi. 

Arüs resmi Tanzimat'tan sonra kaldı
rılarak yerine "izinname harcı" konmuş

tur. Evlenmek isteyenler kadıya başvu
rarak evlenmelerinde bir engel bulun
madığına dair izinname alırlardı. izin
name harcı kızlar için 1 O. dullar için S 
kuruş olarak tesbit edilm i şti r. 
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Imi HALIL SAHILL!OGLU 

ARÜS! 

yetiştirdiği alimler ve 
Ezher şeyhleriyle tanınan Mısırlı bir aile. 

L ~ 

Menüfiye'nin Uşmün kazasına bağlı 

Arüs köyüne nisbette tanınan bu ailenin 
önde gelen simaları şunlardır : 

1. Ahmed el-Arüsi ( ._,...._,_,.ll -4>1) (ö 

1208 / 1793). Arüsiler'in en büyüğüdür. 

1133'te ( 1721) Arüs'ta doğdu . ilk öğre
nimini burada yaptı. Daha sonra Kahi
re'ye gitti. Abdullah eş - Şübravi'den tef
sir. Hasan el-Ceberti'den cebir ve ma
tematik okudu. Yusuf el -Hifni, Ali Ka
yıtbayi, ibrahim el-Halebi gibi hocaların 
dersler ine devam etti. Ali es -Saidi'nin 
Bulak Merze Camii'ndeki derslerini ta
kip ederek ona yı llarca yardım etti. Arap 
dili ve edebiyatı. hadis ve fıkıhta zama
nının önde gelen alimlerinden biri oldu. 
"Şehabedd in", "imam", "allame" gibi un
vanlarla anıl dı. Mustafa el -Bekri el -Hal
veti ve Uryan diye meşhur Ahmed b. Ha
san en - Neşreti'nin sohbet ve zikir mec
lislerine devam ederek onlardan tarikat 
icazeti a l dı. Özellikle Mustafa el-Bekri'
nin ilgisini kazandı ve onun kızlarından 
biriyle evlendi. 

idareciler ve ilim adamları arasında oto
ritesiyle tanınan Ahmed el-Arüsi 1778'de 
Ezher şeyhliğine seçildi. ilmi dirayeti ya
nında idari ve siyasi nüfuza ve halk ile 
idareciler arasındaki sürtüşmeleri orta
dan kaldıracak derecede etkili bir şah
siyete de sahipti. Nitekim Şarkiye iline 
bağlı Hüseyniye ilçesi halkına zulmeden 
Mısır Valisi Ahmed Ağa, Arüsi' nin teşeb
büsüyle görevinden uzaklaştırı lm ış, yeni 
vali Ezher şeyhliğine kadar bizzat gele
rek onun rızasını alma gereğini duymuş
tur. Ahmed el-Arüsi Kahire'de vefat et
ti ve Şeyh Uryan Camii Mezarlığı'na def
nedildi. Hacası Me levi' nin et-Tenvir ii i s
kii tı 't-tedbir adlı manzum eseri ne ve Se
merkandi'nin ed-Dürerü'J-ilahiyye şer

hine birer haşiye yazmıştır. 

2. Şemseddin Muhammed el-Arüsi 
( ._,...._,_,.ı l .ı..- .:r.,..U~ ) (ö 1245/ 1829) Ah
med el -Arüsi'nin dört oğlundan en bü
yüğüdür. Kavalalı Mehmed Ali Paşa za
manında Ezher şeyhliğ i ne seçildi ( 18 18) 
1822'de konulan emlak vergileri yüzün
den ha l kın idareye karşı ayaklanması 

olayına adı karıştı. Öğrencilerinin , ilim 
adamları ve yönetici lerin büyük saygı 

d uyduğu Muhammed el-Arüsi yazmak
tan çok okuma ve araştırmaya düşkün 
olması. öğretim ve idarecilik meşguliyet
lerinin ağırlığı yüzünden eser yazmaya 
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