
ARZ-ı MEV'ÜD 

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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ARZ ODASI 
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Edirne Sarayı'nda 
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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-



toğrafçı tarafından çekilmiştir. Bu resim
lerden biri Arz Odası'nın eski durumunu 
gayet açık bir şekilde göstermektedir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ' nda, 
saraya depolanan cephanenin Ruslar'ın 
eline geçmemesi için. Vali Cemi! Paşa'nın 
emriyle 18 Ocak 1877 günü havaya uçu
rulması sonunda sarayın bütünü gibi Arz 
Odası da mahvolmuştur. İkinci defa Edir
ne 'ye vali olanizzet Paşa ' nın sarayı tek
rar imar ve ihya etme yolundaki teşeb
büsü ise destek bulmamıştır. Yine eski 
bir fotoğraftan anlaşıldığına göre. bu fe
laketten Arz Odası ' nın kagir kısmı bir 
dereceye kadar kurtulmuş ve yalnız ke
meri kalmış olan Babüssaade'nin arka
sında, duvarları yarıya kadar inmiş , pen
cereleri moloz taşlarla doldurulmuş ve 
üstüne kiremit örtülü basit bir çatı çekil
miş olarak kalmıştır. Sonraları bu hara
be de ortadan kaldırıldığından bugün 
sadece bir duvar parçası görülmektedir. 

Sultan IV. Mehmed'in ( 1648-1687) Edir
ne'de kaldığı sıralarda bostancıbaşı Aşık 
Ali Ağa (ö 1677). Saray-ı Cedid-i Sul
tani adlı ve içinde kasırların kesitlerinin 
resimleri de bulunan bir risale yazmıştır. 
1085'te (1674-75) kaleme alındığı söy
lenen bu çok değerli yazmanın tek nüs
hası Rifat Osman'da iken 1913'te Bal
kan Savaşı sırasında evinin yağmalan
ması esnasında kaybolmuştur. Bu yaz
mada Arz Odası'na dair verilen bilgile
rin bir özeti Rifat Osman'ın Edirne Sa
rayı hakkındaki kitabında bulunmakta
dır. Bu notlara göre. boyu 30,5, eni 23,5 
zira olan Arz Odası ' nın üstü bir kubbe 
ile örtülüdür. Kubbenin içi ise gülkuru
su zemin üzerine firuze renkli şemseler 

Edirne Arz Odası ' nın Rifat Osman tarafından çizilen kesiti 
(Edirne Sacayı, Ankaıa 1989) ile 1290 118731 onarımı sıras ın· 
da çekilmis bir fotoğrafı (Rifat Osman arşivi) 

ve ıç ıçe girmiş karanfil, !ale ve diğer 
motiflerle süslenmiştir. Yine Aşık Ali 
Ağa risalesinden öğrenildiğine göre, Arz 
Odası'nın duvarları önceleri tahta kap
lanmış ve üzerlerine deri gerilerek bu
nun yüzü nakışlarla bezenmiş iken Sul
tan IV. Mehmed zamanındaki tamirde 
bunlar sökülerek yerlerine çini kaplan
mıştır. Kapının karşısındaki köşede Top
kapı Sarayı'ndaki Arz Odası'nda olduğu 
gibi bir taht-sedir yer almış aynı sırada 
arkaya açılan bir kapı ile sağ tarafta bi
ri abdest yeri olan iki mekan bulunuyor
du. Bütün kapı ve pencere kanatları dış
tan sedef kakmalı, içten de çuha kap
lıydı . 

Keşif raporlarından ve temel kalıntı

larından anlaşıldığına göre Arz Odası'

nın en dış ölçüleri 23,20 x 18.19 m .. ka
gir kısmı ise 1 5,35 X 9,85 metredir. Bu 
esas mekanın üstünü örten kurşun kap
lı geniş saçak, çepeçevre dolaşan bir ga
leriyi muhafaza ediyordu. Galeri 6,5 m. 
uzunluğunda dört köşe ağaç direklerle 
sınırlanmıştı. S. Hakkı Eldem tarafından 
yayımlanan ve Arz Odası' nın ocağı ile 
taht-sedirini tasvir ettiği anlaşılan eski 
bir fotoğrafta duvarlarda hiçbir çini gö
rülmemektedir. Ocağın davlumbazı (yaş
mağı ) ise tunç veya bakır olmayıp kabart
malarla süslü alçıdandır. Yine bu resim
de sedirin süslemesinde açık olarak Ba
tı sanat üslObunun izleri sezilir. Bu du
ruma göre bütün bu kısımlar, Arz Oda
sı' nın XIX. yüzyıl başlarındaki tamirleri
ne ait olmalıdır. 
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~ SEMAVİ EY İCE 

ARZODASI 

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda 
kabullere mahsus daire. 
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Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusundan 
üçüncü avlusuna geçişi sağlayan Babüs
saade'nin tam karşısında ve enderun 
denilen bu avluda yer almaktadır. 

ARZ ODASI 

Arz Odası dikdörtgen planlı, zemin
den yüksek, etrafı sütunlu bir revak ile 
çevrili, üstü geniş saçaklı ahşap çatı ile 
örtülü bir yapıdır. Evliya Çelebi burayı 

"Havernak Kasrı ·na" benzeterek Fatih 
Sultan Mehmed tarafından yaptırılan bö
lümler arasında göstermektedir. XV. yüz
yıldan XIX. yüzyıla kadar çeşitli değişik
likler geçiren Arz Odası'ndaki bu deği
şikliklerin binanın esas planı üzerinde 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Babüssaade tarafındaki cephesinde 
sağda duvara bitişik güzel bir çeşmenin 
Farsça kitabesinden Kanuni Sultan Sü
leyman ( 1520- 1566) tarafından yaptırıl

dığı anlaşılmaktadır. Tek mekandan iba
ret salonun köşesinde yer alan sedir bi
çimindeki tahtın, kubbesinin içini süsle
yen bezerneler arasında altın yaldızla ya
zılan manzum tarihlere göre ise bu se
dir Sultan lll. Mehmed devrinde 1005-
1006 ( 1597 -1598) yıllarında yaptırılmış

tır. Babüssaade karşısındaki cephede, 
esas kapının üstündeki besmele-i şeri
fenin ketebesi Sultan lll. Ahmed'in im
zasını ve 1136 ( 1723-24) tarihini taşı
maktadır. Arz Odası ' nın arkasında, av
luya bakan cephesindeki kapının üstün
de Sultan IV. Mustafa'nın tuğrası ile 
onun adını ve 1222 ( 1807) tarihini ve
ren manzum bir kitabe vardır. Bu yazı
da, "Arz Odası' nı kıldı nev-bünyad Sul
tan Mustafa" denildiğine göre. bu padi
şahın ancak on dört buçuk ay süren kı
sa saltanatı sırasında burasını önemli 
biçimde tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. 
Babüssaade tarafında cephedeki ikinci 
kapının üstünde ise "Hasbünellahü ve 
ni'me'l-vekfl" levhasının ketebesi Sultan 
ll. Mahmud'un imzasını ve 1225 (1810) 
tarihini taşımaktadır. 

1606-1609 yılları arasında Osmanlı 

Devleti nezdinde Venedik Cumhuriye
ti'ni temsil eden balyos Ottaviano Bon 
ve Fransız elçisi Henri de Gournai, Com
te de Marcheville ile 1631' de saraya gi
ren Jean Baptiste Tavernier seyahatna
melerinde, bir yabancı elçinin Arz Oda
sı'nda huzura kabulünü anlatmakta ve 
buranın göz kamaştırıcı ihtişamını be
lirtmektedirler. 

Sarayın gerek yabancı elçileri gerekse 
devlet ileri gelenlerini kabul salonu ol
duğu için padişahların devamlı ilgi gös
tererek süsleme ve mefruşatına önem 
verdikleri Arz Odası 1273 Şewalinde (Ha

ziran 1857) Sultan Abdülmecid devrinde, 
Enderun Mektebi ve Akağalar Dairesi ile 
birlikte yanmıştır. Arz Odası ' nın iç süs
lemesi ve ahşap aksamını tamamen tah
rip eden bu yangından sadece sedir-taht 
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