
ARZ 

etrafındaki bir yıldızın üst ve alt geçişle

ri göztenrnek suretiyle coğrafi arz belir
leniyordu. Bir derecelik coğrafi arz far
kının ilk defa Sincar ovasındaki ölçme
lerde bulunmuş olduğu anlaşılmakta

dır. Settani (ö 266/ 879) Hakka'da yaz 
ve kış inkılabı günlerinde. zeval vakti gü
neşin semtü'r-re'se olan uzaklığını sıra
sıyla 12' 26' ve 59' 36' olarak bulup o 
zaman bilinen formüllere göre bu de
ğerlerden Hakka'nın arzını 59' 36' + 12' 
26' ~ 36' 1 · ve husüf dairesinin eğimini 
de 59' 36 ' -12' 26'~23 ' 33' olarak tes
bit etmiştir. Husüf dairesinin eğiminin 
zamana bağlı olarak uzun dönemde de
ğiştiği göz önünde tutulup bu değer kla
sik astronomi kitaplarında merhale esa
sı olarak kabul edilmiştir. Ebü'I-Vefa ei
Büzcani de (ö. 377 / 987) aynı metodu 
kullanarak Bağdat'ın arzını 23' 35 ' ola
rak bulmuştur. Hipparkhas milattan ön
ce 1SO'de ekliptiğin eğimini 23' 51 .', 
Ebü'I-Vefa 23' 35', Uluğ Bey (ö 1437) 
23' 30' 17" , Kopernik (ö 1530) 23' 28' 
24" ve Newcomb (ö . 1900) 23' 27' 8" 
olarak bulmuşlardır. 1942'de yapılan bir 
hesaplama ise 23' 26' so ·~ sonucunu 
vermiştir. 

islam dünyasında doğrudan arz ve tül
leri veren cetveller veya bunların hesap
lanmasına yardımcı olmak üzere birçok 
zic ve metali' cetvelleri meydana getiril
miştir; ez-Zicü'l-mümtehan, Zicü'l-Bet
tani, Zicü'ş-Şô.mil, Zic-i İll].ô.ni ve Zic-i 
Uluğ Bey bunların en önemlileridir. Bu 
eserlerin ilki, bir astronomlar heyeti ta
rafından düzettiten Batlamyus'un zici
dir; ikincisi Bettanrye, üçüncüsü Ebü'I
Vefa'ya, dördüncüsü Nasirüddin-i Tü
sfye, beşincisi de Uluğ Bey, Ali Klişçu 
ve Kadızade Rümfye aittir. Kütüphane
lerimizde rubu' tahta veya dairesinin 
yahut usturlabın kullanılması dolayısıy
la arz ve tül derecelerinin tayini hakkın
da çok sayıda kitap ve risale bulunmak
tadır. Mesela Rubu' Müceyyeb (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3569/4); 
Rubu' Mukantara (Süleymaniye Ktp., 
Nafiz Paşa, nr. 1275 / !) ; Rubu' Daireleri 
ile İrtifô. Meselesi (Süleymaniye Ktp., Şa
zeli, nr. 138) adlı Türkçe risaleler bunlar
dan birkaçıdır. Ayrıca Kitdbü'l-Etvô.l ve}
curut, Kitô.bü Harekô.ti's- semô.viyye, 
TuJ:ıfetü'l-mecô.lis, ibn Havkal'ın Kitô. 
bü Şılreti'l- cart'ı (Kahire, ts ., Leiden 
1938). Birünfnin el-~am1nü'l-Mescı1di 
(I-lll , Haydarabad 1954-1956), Ebü'l-Fi
da'nın Ta~vimü'l-büldô.n (Paris 1840). 
Yakut ei -Hamevi'nin Muccemü'l-bül
dô.n (I-VI, Leipzig 1866-1873) gibi mate-
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matik, astronomi ve coğrafya kitapların
da da islam dünyasındaki önemli yerle
rin arz ve tülleri, gözlem veya hesapla
ma neticesi olarak verilmiştir. 
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Allah'ın Hz. İbrAhim'e ve 
onun soyundan gelenlere vermeyi 

L 
vaad ettiği yer için kullimılan terim. 

_j 

ibranice'de "Eretz lsrael" (israil diyarı) 
denilen bu bölge Ahd-i Atik'te "Ken'an 
diyarı· (Tekvin, 11 / 31; 171 18 ; Çıkış, 6/ 
4), "diyar" (Tesriiye, 26/ 15; İşaya , 571 13). 
"gurbet diyarı" (Tekvin, 171 8). "memıe: 
ket" (Tekvin, 26/ 2-3) diye de zikıredil

mektedir. ikinci Mabed döneminden iti
baren ise " arz-ı mev'üd" diye adlandırıl
mış olup Ahd-i Cedid'de de bu isimle 
geçmektedir (İbraniler'e Mektup, ll / 9). 
Ahd-i Atik'te burası ayrıca "iyi ve geniş 
diyar" (Çıkış, 3/8), "süt ve bal akan di
yar" (Çıkış , 3/8; Levililer. 20/24 ; Tesni
ye, ll / 9; Yeremya, 11 / 5; 32 / 2i; Heze
kiel, 20/ 6, 15), "bütün memleketterin sü
SÜ olan diyar" (Hezekiel, 20 /6, 15) diye 
tavsif edilmiştir. 

Kitab- ı Mukaddes'te Hz. ibrahim'e ya
pılan vaadde, "Mısır ırmağından büyük 
ırmağa, Fırat ırınağına kadar oLan böl
ge" (Tekvin, 15 / 8), Hz. Müsa ve Yeşu'a 
yapılan vaadde, "Ayak tabanınızın basa
cağı her yer sizin olacak" denilmiştir 

(Tesniye, 11 / 24; Yeşu, l/3). Arz-ı mev'ü
dun sınırları Ahd-i Atik'te daha ayrıntılı 
olarak şu şekilde verilmektedir: Güney 
sınırı: "Tsin çölünden Edom boyunca ola
cak ve cenup sınırınız şarka doğru Tuz 
denizinin ucundan olacak ve sınırınız Ak
rabbim yokuşundan cenuba doğru do
laşacak ve Tsin'e geçecek ve onun uçta-

rı Kadeş-Barnea'nın cenubunda olacak
lar ve Hatsar-Addar'a çıkacak ve Ats
mon'a geçecek ve sınır Atsman'dan Mı
sır vadisine kadar dolaşacak ve onun uç
ları deniz yanında olacaktır" (Sayılar, 34/ 
3-5; Tesniye, 15 / 2-4). Buradaki Tsin çö
lü Kadeş'in kuzeydoğusunda yer almak
ta ve arz-ı mev'üdun güney sınırını teş
kil etmektedir. Tuz denizi bugünkü Ölü
deniz' dir. Akrabbim yokuşu Ölüdeniz'in 
güneyinde, bugünkü Na~b es-Safa, Hat
sar-Addar Kadeş-Barnea'nın kuzeybatı

sındaki Vadilkudeyrat, Atsman da Vadil
kudeyırat' ın batısındaki yerdir. Mısır va
disi ise, Gazze'nin güneybatısından Ak
deniz'e açılan Vadilariş'tir. Arz - ı mev'ü
dun güney sınırını belirten bu ifade, Ruh
ban metnine aittir ve Negev'in büyük bir 
kısmını arz-ı mev'üda katmaktadır. Ba
tı sınırı : "Büyük deniz ve onun kıyısı ola
caktır" (Sayılar, 34 / 6; Yeşu, 1/ 4). "Garp 
denizi"de (Tesniye, 11 / 24) denilen bu 
deniz Akdeniz'dir. Kuzey sınırı: "Büyük 
denizden Hor dağına kadar kendinize 
işaret koyacaksınız. Hor dağından Ha
mat'a girilecek yere kadar işaret koya
caksınız ve sınırın uçları Tsedad'da ola
cak ve sınır Zifron'a çıkacak ve onun uç
ları Hatsar-Enim'da olacaktır" (Sayılar, 
34/7-9). Arz-ı mev'üdun kuzey sınırı, 

Ahd-i Atik'in diğer yerlerinde Lübnan 
olarak belirtilmektedir (Tesniye, ll 1 24; 
Yeşu, ı 1 4). Söz konusu Hor dağının Gü
ney Anadolu'daki T<:>_ros dağları olduğu 
'da ileri sürülmüştür (Ancien Testament 

ITraduction Oecumenique de la Bible]. s. 
326); fakat genel kanaat, bunun Lüb
nan dağı (Cebelilübnan) olduğu yönünde
dir. Esasen Ahd-i Atik'in hiçbir yerinde 
arz-ı mev'üdun kuzey sınırı Lübnan böl
gesini aşmamaktadır. Doğu sınırı: "Ve 
şark sınırınız için Hatsar-Enan'dan Şe
fam'a kadar işaret koyacaksınız ve sınır 
Şefarn'dan Ain'in şark tarafında Ribla'ya 
inecek ve şarka doğru Kinneret denizi
nin yanına dakunacaktır ve sınır Erden'e 
inecek ve uçları Tuz denizi yanında ola
caktır" (Sayı lar, 341 10-12). Kinneret de
nizi Taberiye gölüdür. Ahd-i Atik'te do
ğu sınırı "büyük ırmak, Fırat ırmağı" ola
rak da gösterildiği halde (Tekvin, 151 ı 8; 
Tesniye, I ı 1 24; Yeşu, ı 1 4 ), Sayı lar, 341 
1 0-12'de Rab Ya h ova tarafından Hz. Mü
sa'ya çizilen doğu sınırı Taberiye ve Lut 
göllerinin doğu tarafındaki bölgeyle sı

nırlı kalmaktadır. Doğu sınırının Fırat ' a 
kadar uzatılınası ideal ölçülere göredir 
ve yahudi tarihinde hiç gerçekleşmemiş
tir. israil tarihinin en parlak dönemi Hz. 
Süleyman devri olmasına. Hz. Süleyıman'-



ın "Irmaktan Filistiler diyarına ve Mısır 
sınırına kadar bütün ülkeler üzerinde 
saltanat sürdüğü" (I. Krallar, 41 21) be
lirtilmesine rağmen krallığın doğu sınırı 
asla Fırat'a varmamıştır. 

Arz-ı mev'Qd ilk önce Hz. İbrahim'e 
ve onun zürriyetine vaad edilmiştir (Tek
vin, 13 / 14-17) . "Ve senin gurbet diyarı
nı, bütün Ken'an diyarını sana ve sen
den sonra zürriyetine ebedi mülk ola
rak vereceğim ve onların Allah'ı olaca
ğım" (Tekvin, 171 8) Ancak Kitab-ı Mu
kaddes geleneği daha sonra Hz. İsmail'i 
devre dışı bırakarak vaadin Hz. İshak ve 
onun zürriyetine ait olduğunu belirtmek
tedir (Tekvin, 21 1 12) Hz. İbrahim· den 
sonra aynı vaad Hz. İshak'a ve onun zür
riyetine (Tekvin, 26 / 2-3), Hz. Ya'küb'a 
ve zürriyetine (Tekvin, 28 / 4, ı 3; 48 / 4 ), 
Hz. Yüsufa (Tekvin, 50 / 24). Hz. Musa'ya 
(Çıkış, 3/ 8, 17 ; 6/ 4, 8; 32/ 13 ; 33/ 1; Sa
yı lar, 34/ 1-12; Tesniye, ll / 24-25) ve Ye
şu'a (Yeşu , 1 1 2-4) yapılmıştır. 

Arz -ı mev'Qd Hz. İbrahim, Hz. İshak, 
Hz. Ya'küb ve Hz. Musa'ya ve onların 
zürriyetlerine ebedi mülk ve miras ola
rak verilmiştir (Tekvin. 171 8 ; 28 / 4, ı 3 ; 
48 / 4; Çıkış, 6 / 8); ancak bu hiçbir şarta 
bağlı olmayan. mutlak bir vaad değildir. 
Arz-ı mev'Qda sahip olmanın, orayı ebe
di mülk ve miras olarak almanın şartla
rı, Rab Yahova ile İsrailoğulları arasında 
değişik dönemlerde yapılan ahid*Ierle 
tesbit edilmiştir. İsrailoğulları bu ahidie
re riayet etmeleri şartıyla vaade hak ka
zanacaklar, aksi takdirde bundan mah
rum kalacaklardı. 

Arz-ı mev'üdla ilgili ilk ahid, Rab Ya
hava ile Hz. İbrahim arasında yapılmış
tır. :.0 günde Rab İbrahim'le ahdedip 
dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa. 
Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Keniler'i, 
Kenizziler'i, Kadmoniler'i, Hittiler'i, Pe
rizziler'i, Refalar'ı, Amoriler'i, Ken'anlı

Iar'ı. Girgaşiler' i , Yebusiler'i senin zürri
yetine verdim" (Tekvin, 15 / ı8-21) . Bu 
ahid ile Tanrı Hz. İbrahim'in soyunu faz
lasıyla Çoğaltacaktır; o, milletierin babası 
olacaktır. Onun soyundan krallar çıkacak
tır. Onun gurbet diyarını, bütün Ken ·an 
diyarını ona ve ondan sonra da zürriye
tine ebedi mülk olarak verecektir. Bu 
vaadin karşılığı olarak Hz. İbrahim ve 
onun zürriyeti, Tanrı olarak sadece O'nu 
tanıyacak ve her erkek sünnet olacak
tır. Bu ahi d ebedidir (Tekvin, 1-14) . 

Hz. İshak ve Hz. Ya'küb ile de bir ahid 
yapılmıştır (Çıkı ş, 6/ 4) . Rab Hz. İshak'a 
vaadini şu şekilde bildirmektedir: "Mı
sır'a inme. sana söyleyeceğim memle-

kette otur. bu diyarda misafir ol, seninle 
olacağım. seni mübarek kılacağım. çün
kü bütün bu memleketleri sana ve zür
riyetine vereceğim ve baban İbrahim'e 
ettiğim yemini pekiştireceğim ve senin 
zürriyetini göklerin yıldızları gibi çoğal
tacağım, zürriyetine bütün bu memle
ketleri vereceğim, yerin bütün milletleri 
senin zürriyetinde mübarek kılınacaklar. 
çünkü İbrahim sözümü dinledi ve ten
bihlerimi, emirlerimi, kanunlarımı ve şe
riatlarımı tuttu" (Tekvin. 26/ 2-5) Şu hal
de vaadin tahakkuku. Allah'ın emirleri
ni, kanun ve şeriatını tutmaya bağlıdır. 

Yahova Hz. Ya'küb'_a şöyle der : "Ba
ban İbrahim'in Allah'ı, İshak'ın Allah'ı 
rab benim. Üzerinde yatmakta olduğun 
diyarı sana ve senin zürriyetine verece
ğim; senin zürriyetin y~rin tozu gibi 
olacak, garba, şarka. şimale ve cenuba 
yayılacaksın. yerin bütün kabileleri sen
de ve senin zürriyetinde mübarek kılı

nacaktır" (Tekvin, 28 / 13-14). 

Hz. Musa ile de bir ahid yapılmıştır. 
"Bunun için İsrailoğulları'na söyle. Ben 
rabbim. Sizi Mısırlılar'ın yükleri altından 
çıkaracağım ... , sizi kendim için bir ka
vim olarak alacağım ve size Allah olaca
ğım ... ve İbrahim'e, İshak'a Ya'küb'a 
vermek için yemin ettiğim diyara sizi 
getireceğim ve onu size miras olarak 
vereceğim" (Çıkış, 6/ 2-8). Hz. Musa vası
tasıyla Rab Yahova ile İsrailoğulları ara
sında yapılan ahdin şartları ise Rabbin 
Hz. Musa'ya verdiği şeriatın (Tevrat) hü
kümleridir (Çıkış. ı 91 24) İsrailoğulları 
Tevrat'ta bildirilen hükümlere riayet et
tikleri sürece Rab Yahova onları kendisi 
için bir kavim olarak alacak ve onlara 
Allah olacaktır (Çıkış, 6/ 7; Levili ler, 26/ 
ı2). "Eğer gerçekten sözümü dinleye
cek ve ahdimi tutacaksanız, bana bü
tün kavimlerden has kavim olacaksınız; 
çünkü bütün dünya benimdir; ve siz ba
na kahinler melekOtu ve mukaddes mil
let olacaksınız " (Çıkış, 19/ 5-6). 

Ahd-i Atik'in birçok yerinde arz-ı mev
'Qdda uyulması gereken kurallar ayrın
tılarıyla bildirilmiştir (Çıkış, 13/ 5- ı6; ı 9-
24; 33-34; Sayılar, ı 5; Tes niye, 5-8; 1 ı 1 
22-25 ; ı 2/ 1-26/ 19; Yeşu, ı 1 6-8; Yerem
ya, ı 1 ı -7) . Ahdin şartlarına uyu lmadı
ğı. Rabbin emirleri yerine getirilmediği. 
O'nun kanunları reddedildiği (Levililer, 
26/ 14-15), şeriattaki emirler tutulmadı
ğı takdirde ise başlarına her türlü fela
ket gelecek; Rab Yahova onlardan nef
ret edip onlara karşı öfke ile yürüyecek 
(Levili ler, 26 / 14-33; Tesniye, 28 / 58-68). 
mülk edinmek için girdikleri diyardan 
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koparılacaklardır (Tesniye, 28 / 63). Nite
kim İsrailoğulları tarihleri boyunca. hiç
bir zaman Rab Yahova ile yapılan ahde 
sadık kalmamışlardır. Ahd-i Atik de on
ların ahdi bozmalarını ısrarla vurgula
maktadır (Tesniye, 29 / 25; 31 / 16, 20; 
Yeşu, 71 ll ; I. Krallar, 191 1 O; ll. Tarihler, 
12 / 1; Ezra, 9/ 10 ; Mezmur. I ı 9/ 53 ; i şa
ya, 24/ 5; Yeremya, 9/ 13; 22 / 9; Hezekiel, 
44/ 7) . Hz. Müsa zamanında yapılan ahid. 
İsrailoğulları'nın altın buzağıya tapma
larıyla bozulmuş (Çık ı ş, 32), daha sonra 
arz-ı mev'Qdun ebediyen verileceği tek
rar bildirilerek (Çıkış . 32 / ı 3) ahid yeni
lenmiştir (Çıkış , 33-34). Çölde ahid tek
rar hatırlatılarak arz-ı mev'Qda girilin
ce uyulması gereken kurallar belirtilmiş 
(Levililer, 25 / 55-26/ 46), fakat İsrailoğul
ları her defasında ahdi çiğneyip Rab Ya
hova'ya isyan etmişlerdir. Rabbin emri 
üzerine Hz. Musa her kabileden birer 
temsileiyi arz-ı mev'Qd hakkında bilgi 
toplamak üzere Ken'an diyarına gönder
miş, kırk gün sonra dönen grup, iki kişi 
hariç, oraya gitmenin tehlikeli olduğunu 
belirtmişler ve tekrar Mısır'a dönme ar
zularını izhar etmişlerdir. Bunun üzerine 
Rab Yahova onları mirastan mahrum 
edeceğini bildirmiş ve orayı onlara kırk 
yıl haram kılmıştır (Sayılar . ı 4 / 33 - 34) . 

İsrailoğulları'na böyle bir vaadin ya
pılması. onların salahından ve yürekleri
nin doğruluğundan dolayı değil, ancak 
oradaki milletierin kötülüğünden ve Rab
bin İbrahim' e, İshak'a ve Ya'küb'a and 
ettiği sözü sabit kılması sebebiyledir 
(Tesniye, 91 4-5). Zira İsrailoğulları "sert 
enseli bir kavim"dir (Çıkış, 32 / 9; 33 / 3; 
341 9 ; Tesniye, 91 6, ı 3) ; Mısır diyarın
dan çıktıkları günden beri Rabbe asi ol.
muşlardır (Tesniye, 91 7) ; öküz kendi sa
hibini. eşek de efendisinin yemliğini bil
diği halde İsrail Rabbini bilmemektedir 
(işaya , 1/ 2-3); İsrailoğulları suçlu bir mil
lettir, haksızlığı yüklenmiş olan kavim
dir, kötülük işleyenierin zürriyetidir. Rab
bi bırakmışlar (işaya , 11 4). ahdi bozmuş
lar (Tesniye, 31/ 16, 20; Yeremya, ı ı 1 ı OL 
başka ilahların ardında gitmişlerdir (ye
remya, ı ı 1 1 O). Rab Yahova · nın hoşgö
.rüsüne rağmen her defasında ahdi boz
dukları için Rab onları helak etmek is
temiş, fakat bu niyetinden dönmüş, na
dim olmuştur. O kadar çok isyan etmiş
lerdir ki onları cezalandırmaya niyetle
nen. fakat buna nadim olan Yahova. ne
damet ede ede yorulmuştur (Yeremya, 
15 / 6) 

Ahde riayet etmeyen arz -ı mev'üddan 
mahrum kalacak ve lanetlenecektir (Ye-
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re m ya, ı ı 1 3). Orada ebedl kalabilmek 
için ahde riayetin yanında daha başka 
şartlar da ileri sürülmüştür. "Yollarını

zı ve işlerinizi ıslah edin, sizi bu yerde 
oturturum. Yollarınızı ve işlerinizi iyice 
ıslah ederseniz, bir adamla komşusu 
arasında tam adalet ederseniz, garibi, 
öksüzü ve dul kadını mağdur etmezse
niz, bu yerde suçsuz kanı dökmezseniz, 
kendi ziyanımza olarak başka ilahların 

ardınca yürümezseniz o zaman bu yer
de, ezelden ebede kadar atalanmza ver
miş olduğum diyarda sizi oturtururo" 
(Yeremya, 71 1-7). "Çünkü . memlekette 
doğru adamlar oturacaklar ve kamiller 
orada kalacaklardır. Fakat kötü adam
lar memleketten atılacaklar ve hainler 
oradan söküleceklerdir" (Süleyman'ın Me
selleri, 2/ 21-22) 

Arz-ı mev'üd tabiri Kur'an-ı Kerim'de 
geçmemekte, ancak Hz. İbrahim ve Lüt'
un "bereketli kılınmış" bir diyara ulaştı
rıldıkları anlatılmaktadır (el-Enbiya 2 ı 1 
7 ı). Firavunların baskısı altında yaşayan 
İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarınakla gö
revlendirilen Hz. Müsa da, "Ey kavmim! 
Allah'ın sizin için yazmış olduğu arz-ı mu
kaddese giriniz ve arkanıza dönmeyiniz; 
sonra hüsrana uğrayanlardan · olursu
nuz" demiştir (el-Maide 5/ 21). Fakat İs
railoğulları oraya girmek istememişler, 
bunun üzerine arz-ı mukaddes onlara 
kırk yıl haram kılınmıştır (el-Maide 51 
22-26). Bunun dışında Kur'an'da ayrıca, 
Tevrat'ta verilen sözün Zebur' cja yeni
lendiğ i, "arz"a iyi kulların varis olacağı 
açıklanmış (el-Enbiya 2 ı 1 105). Mısır'da 
zayıf düşürülen İsrailoğulları'nın Allah 
tarafından "o yerde" hakim kılınmak is
tendiği bildirilmiş (el-Kasas 28/ 5-6), İs
railoğulları'na önceden verilen sözün ger
çekleştirildiği ve sabretmelerine karşı
lık, hor görülüp ezilen bu milletin "be
reketli kılınan topraklar"a varis kılındığı 
ifade edilmiştir (el-A'raf 71 ı 37). 

Kur'an'da "arz-ı mukaddese", "bere
ketli arz" gibi ifadelerle anılan ve İsrai
loğulları için yaratıldığı belirtilen bu ye
rin neresi olduğu açık olarak bildirilme
miştir. Nitekim bu ayetlerin tefsirinde 
çeşitli yerler üzerinde durulmuş, bazı 

alimler bu yerin Şam ve Mısır, bazıları 

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs ve 
Lübnan dağı çevresi olduğunu söylerken 
diğer bazı alimler de kesin bir yer be
lirtmenin· doğru olmayacağını, ancak Fı
rat ile Mısır arasında bir yer olması ge
rektiğini ifade etmişlerdir. 

Yahudiler arz-ı mev'üddan uzaklaştı

rıldıktan sonra (m.s. 70) daima oranın 
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hayaliyle yaşamışlar, zaman zaman or
taya çıkan sahte mesih " ler de oraya 
kavuşma idealini körüklemişlerdir. Bu 
mesihlerden bazıları "arz-ı mev'üd"u ön
ce Filistin, sonra da bütün yeryüzü şek
linde yorumlamışlardır. Siyonizm hareke
tinin ortaya çıkış sebebi de arz-ı mev'üd 
idealinin gerçekleşmesi arzusudur. 

Vaad öncelikle Hz. İbrahim'e yapıldı
ğına göre, bu vaad bir hak doğuruyor
sa, İshak soyundan gelen yahudiler ka
dar İsmail neslinden gelenlerin de o top
raklarda hakkı olmalıdır. Diğer taraftan 
vaadin gerçekleşmesi birtakım şartların 
yerine getirilmesine bağlanmıştır. Bun
ların başında Allah· a itaat gelmektedir 
(el-Maide 5/ ı 2) Halbuki İsrailoğulları Al
lah'ın emirlerine boyun eğmemiş yapı
lan ahidleri yerine getirmemiş, hatta Al
lah'ın elçilerini öldürüp fesat çıkarmış
lardır (el-Bakara 2/ 61, 100; en-Nisa 4/ 
155-156 ; el-Maide 5/ 13) Ayrıca Kur'an'da 
"arz"a belli ırkiara mensup olanların de
ğif "salih kullar" ın varis kılınacağı ve bu 
ilahi kanunun bütün mukaddes kitapla
rın hükmü olduğu bildirilmiştir (el-Enbi
ya 21 / 105; krş . Mezmur, 37/ 29; 69/ 32-36) . 
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(bk. ARZ-ı MEV' ÜD). 
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ARZ ODASI 

ı 

Edirne Sarayı'nda 

L 
kabullere mahsus daire. 
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Rifat Osman Bey'in tesbitine göre Edir
ne Sarayı'nın Arz Odası da Topkapı Sara
yı'ndaki gibi Fatih Sultan Mehmed tara
fından yaptırılmıştır. Ata Bey'in (ö. 1880) 
Tarih 'inde bulunan, "cennetmekan Ah
med Han-ı Evvel Hazretleri'nin te'sis bu
yurmuş oldukları musanna ve müzey
yen arz odası..." ifadesini Rifat Osman, 
bir yangın veya zelzeleden sonra Arz 
Odası'nın belki Sultan ı. Ahmed tarafın
dan tamir ettirilmiş olabileceği şeklinde 
yorUmlamaktadır. Ata Bey çok geç de
virde yaşamış bir tarihçi olduğuna göre 
bu iddiasının bir kaynak değeri taşıma
sı da mümkün değildir. 

Edirne Sarayı'nın Arz Odası da istan
bul'daki gibi Babüssaade'nin karşısında 
yer alıyor ve padişah Edirne'de bulun
duğu zaman yabancı elçilerin huzura ka
bulü, bayram tebriklerinin yapılması gi
bi çeşitli teşrifat ve merasimler burada 
icra ediliyordu. Arz Odası aradan geçen 
uzun zaman içinde herhalde bazı tamir
ler geçirmiş olmalıdır. Nitekim içindeki 
müzeyyen bir çeşmenin üstünde 1074 
(1663-64) tarihli bir yazı ile Sultan IV. 
Mehmed'in tuğrası mevcuttur. Kapısı üs
tündeki besınele-i şerife ise Sultan III. 
Ahmed (ı 703- ı 730) hattıyla yazılmıŞtır. 

Arşiv vesikaları arasında bulunan 
1217'de (1802-1803) yazılmış bu keşif
narnede basit sıva, badana ve nakış ta
zelemelerinden bahsedilmektedir. 1222 
( 1807) tarihli Edirne Sarayı tamirine dair 
listede ise Arz Odası' nın geniş saçağının 

yenilenmesi istenmiştir. Sedat Hakkı El
dem, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde
ki 1225 (1810) tarihli bir keşfin suretini 
vermektedir ki bunda Arz Odası' nın mi
marisi ve süslemesi hakkında değerli 

bilgiler yer alır. Ekrem Hakkı Ayverdi ise 
haklı gerekçelerle Edirne kadısı tarafın
dan Divan-ı Hümayun'a sunulan bu keş
fin uygulanmamış olduğunu ileri sürer. 
1242-1243 ( 1826-1827) yıllarına ait Edir
ne Şer'iyye Mahkemesi Sicilieri'nden çı
karılmış Yeni Saray'ın tamir keşifname
sinde ise burada büyük ölçüde tamir ve 
tazelemanin gerekli olduğuna dair ay
rıntılı bilgiler verilmektedir. 

Bu keşif Arz Odası'nın etrafındaki sa
çağın, üstünü örten kurşunların, içeride 
tavan süslemesi ve nakışların yenilen
mesini, camların tamamlanmasını, ab
desthanenin elden geçirilmesini, dışarı
da direk aralarındaki parmaklıkların ta
mirini öngörmektedir. Ancak bu keşif
lerin hangilerinin gerçekleştiğini bilemi
yoruz. 

1829 Türk-Rus savaşında, Edirne Sa
rayı'nın burada konaklayan Rus ordusu 
tarafından geniş ölçüde tahrip edildiği 
bilinmektedir. Ruslar'ın peşinde Edir
ne'ye giden iki Fransız. Sayger ile De
sarnod, bu sırada, çara takdim edilmek 
üzere sarayın köşklerinin renkli resim
lerini yaparak bir albüm halinde yayım
lamışlardır. Edirne Valisi Hurşid Meh
med Paşa 1868'de sarayın bütününü bü
yük bir dikkat ve itina ile tamire baş
latmış, bu çalışmalar Hacı İzzet Paşa' 
nın valiliğinde de 1873'e kadar sürmüş
tür. Bu işler yapılırken sarayın ve bu 
arada Arz Odası'nın da resimleri Kargo
pules adındaki İstanbullu bir Rum fo-


