
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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İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda 
kabullere mahsus daire. 

_j 

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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ile tunç kaplamalı ocak davlumbazı kur
tutmuştur. Bu tarihten sonra yapılan ta
mirde ise esas girişin iki yanına Sultan 
Abdülmecid'in tuğrala rı ile onun "dai
ma muzaffer" olduğunu bildiren iki mıs
ra işlenmiş birer mermer levha yerleşti
rilmiştir. Bu tamir sırasında Arz Odası'
nın içi çini kaplamasını kaybetmiş, du
varlar yapının eski ihtişam ve önemine 
uymayan nakışlarla süslenmiş, iç kapı 
kanatları da Avrupa'nın "empire" üstü
bunda yapılmıştır. Arz Odası Cumhuri
yet'in ilk yılları ile 1946'da basit bir ta
mir geçirmiş, son yıllarda ise daha esas
lı surette tamir görmüştür. 

Arz Odası mimari bakımdan Edirne 
Sarayı'ndaki Arz Odası'nın çok yakın bir 
benzeridir. Bu benzerlik ölçülerde de gö
rülür. 24,05 x 18,70 m. ölçüsünde. taş
tan bir temel üzerine oturan yapının ka
palı mekanı 16. 13 x 1 O, 36 m. ölçüsün
de olup etrafında 4 m. genişliğinde bir 
dehliz dolaşır. Geniş saçak aslında ah
şap direkiere otururken sonraları bu 
direkierin yerlerine devşirme sütunlar 
konularak değiştirilmiştir. Bu sütunla
rın yirmisi yeşil breş (verde antico). ikisi 
beyaz mermerdendir. Esas yapının taş 
ve tuğla şeritler halinde yapılmış oldu
ğu tesbit edilmiştir. Üçüncü avlu geri
ye doğru meyilli olduğundan , arka cep
hede avlu zemininden çevre dehlizine 
bağlantı çifte merdivenle sağlanmıştır. 

Revak sütunlarının mukarnaslı başlık

ları, bu sütunların üstlerinde sıralanan 
kırmızı ve beyaz taşlardan yapılmış siv
ri kemer dizileri Osmanlı devri Türk mi
marisinin klasik devri üstübuna işaret 

Topkapı Sarayı Arz Odas ı ve içinden bir görünüş - istanbul 
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eder. Böylece bu revakın lll. Mehmed ' in 
saltanatı sırasında yapıldığı tahmin edil
mektedir. 

Arz Odası enine uzanan dikdörtgen kü
çük bir binadır. Babüssaade tarafında 
iki girişi ve ortada büyük bir pencere
si vardır. Sağır olan sağ tarafta zengin 
biçimde kabartmatarla bezenmiş çeş

me bulunur. Ortadaki büyük pencere
nin "maruzat penceresi" olduğu, padi
şaha sunulan hediyeterin buradan ken
disine gösterildiği söylenmektedir. Gi
rişler ise renkli taşlarla çerçevelenmiş
tir. Esas mekanın sağında olan iki kü
çük bölümden biri hela ve abctest oda
sı, diğeri ise hediyeterin konduğu yer
dir. Esas salonun üstü ahşap çatı içine 
gizlenmiş bir kubbe ile örtülüdür. Sağ 
ve sol duvarlarda ikişerden mermer çer
çeveli dört dolap nişi vardır. Soldakile
rin ortasında ise son derece zarif bir 
ocak davlumbazı bulunur. Bunun made
ni kaplamasının dilimleri üzerinde kazı
ma tekniğinde bezemeler. ortalarında 

da şemselerin işlenmiş olduğu görülür. 
Aslında bu madeni davlumbazın tom
bak tekniğinde altın yaldızlı olduğu da 
ihtimal dahilindedir. 

Salonun bir köşesini işgal eden sedir, 
köşelerinde dört ince direğin taşıdığı bir 
kubbeden meydana gelmiş olup gerek 
direkler gerekse üst kısım ve kubbenin 
iç yüzü muhteşem bir süsleme ile kap
lanmıştı. Bu süslemede ve oymaların 

aralarında çeşitli değerli taş kakmaları 

kullanılmıştır. Aslında bu sedirin üstü 
ve yastıkları da altın simli işlemeli ince 
ve taşlarla bezenmiş örtü ve yastıktarla 
kaplı idi. Bu çok. değerli işlemeler şim
di sarayın hazine kısmında teşhir edil
mektedir. 

Arz Odası'nın dış duvarları ise yer yer 
çeşitli deviriere ait çinilerle kaplanmış
tır. Bunun yanında salonun iç duvarları 
çini kaplı, kapı. pencere ve dolap kapak
ları ise bağa ve sedef kakmalı ve altın 
yaldızlı renkli nakışlarla bezeli oldukla
rına ihtimal verilebilir. Bugün bunlardan 
hiçbir şey kalmamıştır. Salon tavanının 
da en azından renkli malakari bir süsle 
bezenmiş olduğu düşünülebilir. Padişah

lar yabancı elçileri burada huzurlarına 

kabul ettiklerinden bu törenierin çeşitli 
tekniklerde yapılmış pek çok sayıda res
mi bulunmaktadır. Bu resimlerde ve tö
reni anlatanların yazılarında Arz Odası'
nın göz alıcı ihtişamı belirtilmekle bera
ber resimler akılda kalanlarla sonradan 
meydana getirildiğinden. iç süslemenin 
ayrıntılarını tam ve doğru olarak öğren
mek mümkün değildir. 

Arz Odası'nın sedir-taht tarafındaki 
duvarında avluya çıkışı sağlayan kapı- . 

nın yanında küçük bir selsebil-çeşme 
vardır. Burada yapılan görüşmelerin dı
şardan duyulmaması için. çeşmeler açıl
dığında akan suyun kaselerden süzülür
ken meydana getirdiği şırıltılarla konuş
maların aniaşılmasını önlemeye mahsus 
olduğu söylenmektedir. Arz Odası. Edir
ne Sarayı'ndaki Arz Odası'nın bir benze
ri olarak yapılmış ve 400 yılı aşkın bir 
süre bütün Osmanlı devlet teşrifatına 
sahne olmuştur. 1857 yangınından son
ra iç süslemesini kaybetmiş, daha son
ra esas mimarisine aykırı düşen bir bi
çimde yenilenmişse de genel mimarisi 
ve dış estetiği ile yine de Osmanlı devri 
Türk sanatının köşk yapı sanatında de
ğerini korumaktadır. 
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Her yıl ramazan ayında, o zamana kadar 
nazil olan ayet ve st1releri 

Cebriiii'in Hz. Peygamber'e, onun da 
L Cebrail'e okuması manasma bir terim._i 

Arz, arza ve aynıkökten gelen mu'ara
za ·sözlükte "okumak, ezberden okumak, 
göstermek. kitapları karşılaştırmak" gi
bi manalara gelir. Hadislerden öğrenil
diğine göre, Allah'ın iki elçisi. Kur'an-ı 

Kerim'i birbirlerine okumak (mukabele et
mek) üzere ramazan ayında her gece bir 
araya gelmekteydi. Her yıl bir defa ya
pılan bu karşılıklı okuma işi Hz. Peygam
ber'in vefat edeceği yıl iki defa olmuş
tu. Arza-i ahire diye anılagelen bu son 
karşılaştırma Kureyş lehçesiyle yapıldığı 
için o günden itibaren Kur'an bu lehçe 


