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Belli zamanlarda askerin
teftişi, resmigeçit sırasında
genel yoklama anlamında bir terim.
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Genel olarak hadislerin karşılaştırılması
ve hocanın onayına sunulması
anlamında bir terim.
_j
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Sözlükte "ortaya koymak, göstermek,
sunmak, bir şeyi gözden geçirip durumuna bakmak, teklif etmek" gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın
göklere, yere, dağlara ve insana "emanet"i taşımayı teklif etmesine (bk. el-Ahzab 33 / 72) ve isimlerini sormak üzere
varlıklarını meleklere göstermesine (bk.
ei-Bakara 2/3 1) arz denilmiştir. Biri arz,
diğeri emir tarzında olmak üzere iki türlü teklif vardır. Arz şeklindeki tekiitin
kabul .edilmesi mecburi değildir. Nitekim gökler, yer ve dağlar emaneti taşı
mayı kabul etmemişlerdir (bk. el-Ahzab

33 / 72) Emir şeklindeki tekiitin kabulü
ise mecburidir. Allah'ın, kullarının işle
dikleri arnelleri ahirette önlerine sermesine, kulların Allah'ın huzuruna çıka
rılmasına da arz denilmiştir (bk. Hüd
ı ı 1 18 ; el-Kehf 18/ 48 ; el-Hakka 69/ 18].
Cehennemde azapla karşılaşma Kur'an-ı Kerim'de arz kelimesiyle ifade edildiği gibi (bk. ei-Mü'min 40 / 46; ei-Ahkiif
46/ 20), Kur'an'da geçen "kolay bir hesap" ( ~ 4L-> ) ifadesi de (bk ei-İnşi
kak 84 1 8) hadislerde, "kulun yaptıkları
nın ahirette kendisine gösteriJip bildirilmesi" manasma aynı kelime ile açıklan
mıştır (bk. Buhari, "'ilim", 35; "Tefsir",

84 / ll
Mahşerdeki en önemli yerlerden biri, sorgulama ve hesaba çekme mahalli
olan "mevkıfü'l-arz"dır.
Hadis ilminde arz değişik manalarda
kullanılmıştır. 1. Talebenin, hocasının huzurunda onun rivayet ettiği hadisleri
okuması. "Arzu's-sema'" ve " arzu'l-kı
raat" da denilen bu usulle talebe okuduğu hadisleri hocadan alıp öğrenmiş
olur. Bazı alimler hadis öğrenme (tahammülü 'l-hadfs) yollarından biri olan kıra
ate arz adını verirler. z. Talebenin herhangi bir yerden elde ettiği veya hocasına ait hadis kitabından istinsah ettiği
kendi nüshasını ona vermesi, hocanın
da bu kitabı inceledikten sonra talebesine iade etmesi. Bu usul, tahammülü'Ihadis yollarından biri olup daha çok "arzu'l-münavele" diye bilinir. Bu çeşit arz,
hadis öğreniminde, bazı alimlerce sema. değerinde kabul edilmekle beraber birçoklarınca sema ve kıraatin altın
da sayılmıştır. 3. Talebenin öğrenip yazdığı hadisleri, onları kendisine rivayet
eden hocasının (şeyh) veya başka bir güvenilir ravinin hadisleriyle karşılaştırma
sı. Mukabele ve muaraza terimleriyle de

Arz
tezkirelerini.n
imza ve tarih
bulunmayan
ilk şekli
(BA, HH, nr.
29673)
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ifade edilen bu husus, öğrenilen hadisi
rivayet edebilmek için zaruri görülmüş
tür. Mukabele edilmeyen eserlerden hadis rivayet edenleri Hakim en-Nisabüri
tenkit etmiştir. Ancak mukabele edilmemiş kitaplardan hadis rivayeti de bazı
şartlarla caiz görülmüştür. Arz işi hocanın veya hocanın hocasının aslıyla yapı
labileceği gibi (bk. ASIL), bunlarla karşı
laştırılmış tali bir eserle de (fer') yapıla
bilir. Rivayet eden hoca ile talebenin, talebe ile bir başkasının beraberce, biri
okuyup diğ_eri takip ederek karşılaştır
ma yapması mümkündür. Karşılaştırma
yapılırken daha önce hadislerin sonuna
konan küçük dairelerin içine nokta koyma. arzın yapıldığına işaret olarak uygulanan bir usuldü. Karşılaştırmanın yapıldığını sadece kitabın sonunda belirtmekle de yetinildiği olmuştur.
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genellikle devlet işleriyle ilgili
bir mesele hakkında
padişaha sözlü veya yazılı olarak
·
bilgi sunma.
Padişaha

_j

arzda bulunabilecek olanlaFdtih Kanunndmesi'ne
göre, sözlü olarak bizz.at arzda bulunma hakkı devlet ve sarayın en yüksek
kademelerindekilere tanınmıştı. Bunlar
başta sadrazam olmak üzere kazaskerler, defterdarlar ile Enderun'dan kapı
ağası, has odabaşı , hazinedarbaşı, kilercibaşı ve saray ağası idi. Beylerbeyiler,
ümera ve kadılar ise padişaha ancak
yazılı olarak arzda bulunabilirlerdi.
Fatih devrinden itibaren padişahların
bizzat DiVan-ı Hümayun müzakerelerine
katılmaması , bu toplantılarda görüşü
len meselelerle alınan kararların padişa
ha bildirilme:=;i ve tasdiki zaruretini doğurdu. Bu sebeple divan üyeleri haftanın
belli günlerindeki toplantılardan sonra
padişahın huzuruna çıkmaya başladılar.
"Arza girme" denilen bu olay, Topkapı
Sarayı' nın üçüncü avlusunda Babüssaade'nin karşısında, ilk inşası Fatih devrinde yapılan Arz Odası'nda cereyan ederdi. Fdtih Kanunndmesi'ne göre haftarın belirtildiği

ARZ
dişahın yönelteceği

sorulara da sadra-

zamın aracılığıyla cevap verirdi. İdari ko-

Rauf Paşa ' nı n sadareti dönemin de k ısa bir sü re tarih ve
mühür konulan arz tezkirelerine bir örnek (BA, HH, ne. 507871

da dört gün arza girilirdi. XVI. yüzyılda
Dfvan-ı Hümayun'un haftada dört gün
toplanmaya başlamasıyla arz günleri de
pazar ve salı olmak üzere ikiye inmiş,
divanın haftada iki gün toplandığı XVII.
yüzyıl sonlarında ise sadece salı günleri
arza girilmeye başlanmıştır.
Arza girilecek günlerde Divan-ı Hümayun toplantılarının bitiminde, divan
üyelerinin arza kabulleri ricasını bildiren telhis refsülküttab tarafından bağ
lanıp mühr-i hümayunla mühürlenerek
kapıcılar kethüdası ile padişaha gönderilirdi. Padişahın izni geldikten sonra arza önce yeniçeri ağası girer ve ocak hakkında bilgi sunardı. İkinci olarak Rumeli
ve Anadolu kazaskerleri arza girerler ve
her biri kendi bölgeleri içindeki kadıla
rın tayinleriyle ilgili telhis *leri o kurla rdı.
Padişahın arzedilen hususlara dair soruları olursa cevaplarlar, soru olmadığı
takdirde kısa bir müddet bekledikten
sonra çıkarlardı. Rumeli ve Anadolu beylerbeyilikleri payesi veya vezaretleri olan
defterdar ve nişancılar. sadrazam ve
Kubbealtı vezirleriyle arza girerlerdi. Ayrıca yeniçeri ağası da vezareti olduğu
takdirde ikinci defa sadtazamla beraber arza kabul edilirdi. Paye veya vezareti olmayan defterdar. ulüfe divanlarında arza girdiğinde ulüfe telhisini okuyup çıkardı. Yıl sonu muhasebe bilançosu mahiyetindeki bütçe de padişaha yine defterdar tarafından okunurdu. Defterdar, telhisin okunmasından sonra pa-

nular sadrazam tarafından padişaha arzedilir, gizliliği olan meseleler ise vezirlerin Arz Odası'nı terketmelerinden sonra kon uşulu rdu.
Dfvan-ı Hümayun'un önemini kaybetmesinden ve devlet işlerinin Paşa Kapı
sı'na (Bab - ı AsafT, daha sonra Babıali) intikalinden sonra Dfvan-ı Hümayun sadece ulQfe ve elçi kabulü günleri yapıldı
ğından arza da bu toplantılardan sonra
girilir olmuştur. XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğ inden itibaren Kubbealtı veziri tayin
edilmediğinden arza sadrazamla birlikte kaptanpaşa da girmeye başlamıştır.
Bundan böyle sadrazarnın padişahla görüşme ihtiyacı duyduğunda bir telhisle
'müsaade alması gerekmiştir. Padişahın
yazılı iznini gerektiren hususlarda da
konu ile ilgili telhisler Paşa Kapısı'ndan
gönderilmiştir. ll. Mahmud döneminde
padişaha hitaben yazılan telhislerin yerini ise Mabeyn-i Hümayun başkatipli
ğine yazılan arz tezkireleri almıştır.
Sadrazarnın telhisine Mabeyn başkati
bi tarafından cevap verilmesi keyfiyetine
ilk olarak Tahm iscioğlu isyanı sırasın
da Cemaziyelewel 1248'de (Ekim 1832)
rastlanmaktadır. Ancak bu tarihten sonra telhisler hemen arz tezkiresine dönüşmüş değildir. Daha bir süre hatt-ı
hümayun usulü devam etmiş ve 1250'den (1834) sonra telhis yerini tamamen

Tari h ve imza konulan bir arz tezkiresi

arz tezkiresi veya tezkire -i ma'riizaya bı
rakmıştır. Telhis üzerindeki padişah emri bizzat padişahın kaleminden çıktığın
dan hatt-ı hümayun, arz tezkireleri üzerindeki ise şifahf emir olması dolayısıyla
irade olarak adlandırılmıştır.
Telhislerle arz tezkireleri arasında şe
kil bakımından da farklılık vardır. Telhislerde yazı kağıdın üst yarısından baş
ladığı ve padişahın cevabı telhisin üst
tarafında yer aldığı halde arz tezkirelerinde yazı kağıdın alt yarısında bulunmakta, Mabeyn başkatibi tarafından verilen cevap ise, katibin sadrazamdan daha aşağı bir mevkide olması dolayısıyla ,
arzın alt tarafında sağ üstten sol alta
doğru eğik olarak yazılmakta idi. Ancak
iradenin uzun olduğu için alta sığma
ması halinde kağıt ters çevrilerek üste
devam e·dilebiliyordu. Arz tezkirelerine
de telhislere olduğu gibi ilk zamanlarda
tarih atılmıyordu. Bir istisna olarak Rauf Paşa'nın sactareti sırasında 1253 tarihli bazı arz tezkirelerinde hem tarih
hem de arzın altında sadrazamın. iradenin altında ise Mabeyn başkatibinin
mühürleri bulunmaktadır (mesela 9 Safe r I 253 tarihli arz tezkireleri: BA, HH, nr.
48938, 50787; nr. 50926 ' da ise sadece
25 Muharrem I 253 tarihi vard ı r!. Fakat
bu usul devamlı olmamıştır. Onun için
1255' e kadarki iradelerin tarihleri, ya
ekieri olan belgelerden veya eğer varsa
arka yüzün sol üst köşesine konulmuş

örneğ i (BA, irad~·Haticiye , nr.

17466)
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olan tarihten çıkarılabilmektedir (BA. HH,
49961 ve 50298, bu tasnifteki aynı tip pek
çok örnekten ikisidir). Tanzimat'tan sonra
gerek arz tezkirelerine gerekse iradelere tarih konulmaya başlanmıştır. Uzun
süre telhisler gibi arz tezk.irelerine de
imza atılmayıp sadece arzın altına bir
"mim" ( ~) harfi konulurken asrın son
çeyreğinden itibaren arzın altında sadrazamın, iradenin altında ise Mabeyn
başkatibinin imzası da yer almıştır. Bununla beraber 1295'te imzalı arz tezkireleri yanında hala imzasıziara da rastlanmaktadır (1 O Cemaziyelewel 1295/ 12
Mayıs 1878 tarihli arz tezkiresi imza ihtiva . ettiği [BA, İrade-Meclis-i Mahsus. nr.
2755[ halde 12 Receb 1295 /12 Temmuz
I 878 tarihiide sadrazam imzas ı yeri nde yine "mim" harfi bulunmaktadır [İrade-Dahi
liye, nr. 62720[). Arz tezkirelerinde baş
langıçta genellikle "seniyy(i'l-himema,
kerimü'ş (behiyyü'ş) -şiyema, devletlü,
atı1fetlü efendim hazretleri" yahut "seniyyü'l-himema. inayetlü atı1fetlü efendim hazretleri" gibi elkablar kullanılır
dı. Sadrazamın , Mabeyn başkatibinden
yaşça büyük olması halinde "atı1fet lü "den sonra bir de "oğlum" kelimesi eklendiği de olurdu (Rauf Paşa'nın y ukarı
da numaraları verilen arz tezkireleri). Bilhassa asrın sonlarına doğru "atüfetlü
efendim hazretleri" gibi kısa elkablar
daha fazla kullanılır olmuştur.
Sadrazam tarafından padişaha iletilrnek üzere Mabeyn'e sunulan arz tezki-

pad i şahın hatt- ı

Boğdan voyvodasının arzı.

sadraza mı n telhisi ve
hümayununu ihtiva eden bir belge

IBA, A.DVN , 2 ı . V.
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relerinden başka alt makamdan üst makama resmi mahiyette yazılan dilekçelere de arz adı verilirdi. Tarih bulunmayan. sadece alta imza atılan arzların da
"arz-ı bendegf budur ki", "dergah-ı felek-medar ve bargah-ı gerdün-iktidar
türabına arz-ı bende-i bf-mikdar budur
ki", "atebe-i gerdün-iktidara arz-ı bende-i bf-mikdar ve zerre-i haksar oldur
ki" (TSMA, nr. E 6134), "südde-i seniyye-i
saadet-nişan ve atebe-i adalet-unvana
arz-ı bende-i natüvan oldur ki" (Niğbo
lu kadısının arzı: TSMA. nr. E 5794) vb.
çok değişik başlangıç formülleri vardı.
Kadı ve naibler tarafından sunulan arzlarda genellikle arz yerine çok defa ma'rı1z kelimesi kullanılırdı. Yine kadılar tarafından sunulan arzlarda daha XVI.
yüzyılda bile tarih atıldığı görülmektedir (mesela İstanbul kadısı naibinin "evail-i Şaban" 917 / 24 Ekim-2 Kasım 151 ı
tarihli arzı: TSMA, nr. E 605 I). Nitekim
"evahir-i Safer" 1017 (17-26 Mayıs 1608)
tarihli bir kadılık beratında da ka dının
göndereceği arzlara tarih koyması gerektiğine beratın sonunda işaret edilmektedir (BA, İbnülemin-Tevcihat, nr. 20)
Arzların altına genellikle "ez'afü'l-ibad ..
denilerek isim yazılır veya mühür basılır
dı. Bazan da hem imza hem de mühür
kullanılırdı. Sadece mühür kullanıldığın
da, mühürlerin benzer olması ve sahibinin sıfatının mühürde bulunmaması halinde İstanbul dışından gönderilen arzlarda karışıklıklar meydana gelebildiğin
den. 1846'da arzlarda mühür ve imzanın bir arada kullanılması hususunda
taşra valiliklerine emirler gönderilmişti
(Bosna eyaleti müşiri Elhac Halil Kamil
Paşa' nın "gurre-i Rebiülevvel" 1262 127
Şubat 18461 tarihli tahrirat ı : BA. CevdetDahiliye, nr. 3968).
Alt makamdan gelen bir arz, bazan
sadrazam tarafından arzın . üzerine yazılan kısa bir telhisle padişaha sunulur,
padişah da kararını bildiren hatt-ı hümayunu üst kısma yazardı.
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Yeryüzündeki bir noktanın
ekvatora olan uzaklığını ifade eden
coğrafya ve astronomi terimi.

_)

Arz sözlükte

"geniş lik " demek olup
Bugünkü Türkçe'de arz
terimi enlem, tOI terimi de boylam kelimeleriyle ifade edilmektedir. Arz ve tOl
kelimelerinin coğrafya ve astronomi te,
rimi olarak İslam dünyasında ne zaman
kullanılmaya başladığı bilinmemektedir. Batlamyus ve daha sonraki Yunan
astronomlarında enlem platos (ge ni şlik).
boylam da mekos (uzunluk) kelimeleriyle ifade edilmiştir. Buna göre arz ve tül,
bu kelimelerin Arapça'ya tercüme edilmesi suretiyle terimleştirilmiş olabilir.
Nitekim bu Yunanca kelimeler Latince'ye
de aynı sözlük anlamdaki lattudo ve longitudo kelimeleriyle çevrilmiştir. Bugün
Batı dillerinde arz ve tül karşılığı olarak
latitude ve longitude terimleri kullanıl
tı1lün karşıtıdır.

maktadır.

Bir

noktanın

dünya üzerindeki yeri.
koordinatlar denilen arz ve tül
daireleri yardımıyla belirlenir. Arz daireleri (enlem) ekvatora (hattü'l-istiva) paralel olarak geçtiği farzedilen dairedir. Bu
sebeple bunlara paralel daireler veya kı
saca paraleller denir. Ekvatora dik olarak geçtiği ve kutupları birleştirdiği farzedilen büyük daireler ise taı daireleri
(boylam) adını alır. Ekvatorla kutuplar
arası 90 dereceye bölünmüş ve güneydekilere güney enlemi. kuzeydekilere kuzey enlemi. ekvatora yakın olanlara alçak enlem. uzak olanlara yüksek enlem
ve ortadakilere de orta enlem adları verilmiştir. Ekvator da 360 boylam derecesine bölünmüştür. Bugün İngiltere'de
ki Greenwich gözlemevinin bulunduğu
yerden geçen boylam başlangıç boylamı
olarak kabul edilmekte ve bunun doğu
sundakilere doğu boylamı. batısındaki
lere batı boylamı denilmektedir. Eskiden başlangıç boylamı olarak Paris. İs
kenderiye, Bağdat gibi şehirlerden geÇen boylamlar alınırdı. Enlem ve boylam
derecelerinin her biri 60 dakikaya ve her
dakika da 60 saniyeye bölünmüştür; gerektiğinde saniyeler de 60 saliseye bölünüp ondalık olarak hesap edilir. Bir
enlem derecesinin yaklaşık uzunluğu (ik i
en lem arasındaki mesafe) 111 kilometredir; ancak yer küre bir sferoid (küremsi.
basık küre) olduğu için bu uzunluk yüksek enlemler arasında biraz. değişmek
tedir. Bir boylam derecesinin uzunluğu
coğrafi

