
ARZ ODASI 

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 
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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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ARZ TEZKİRESi 

(bk. TELHİS). 

ARZA 
(;;.;.,__,.ıl) 

_j 

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 



ile okunmuştur. Hz. Peygamber arza -i 
ahirenin iki defa yapılmasından vefatı
nın yaklaştığını sezmiş ve bunu kızı Fa
tıma ' ya bir sır olarak söylemiştir. Arza 
olayının devam ettiği günlerde Hz. Pey
gamber'in son derece neşeli ve diğer 

günlerdekinden daha. cömert olduğu as
ha b-ı kirarn tarafından tesbit edilmiş
tir. Bugün islam ülkelerinde ramazan 
ayı süresince devam ettirilen mukabe
le* geleneği, arza sünnetine uymanın 
bir sonucu olarak değerlendirilmelidi r. 
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ARZAGİRMEK 

(bk. ARZ). 

ARZUHAL 
( Jb;,~) 

Bir istek veya şikayetin 

üst makama duyurulması , 
bunun için sunulan yazı, dilekçe. 

_j 

ı 

_j 

Kaynaklarda rika', ruk 'a, mahzar. ka
ğıt ve son dönemlerde bazan ariza şek
linde de geçen arzuhal (arz- ı hal). özel
likle Osmanlılar'da en tabii bir hak ola
rak yaygın şekilde kullanılmıştır . Tarihi 
kaynak ve belgelerden, Türk-islam dev
letlerinde şikayet veya istek sahibi ki
şilerin tek tek veya topluca. yazılı veya 
sözlü olarak arzuhal sundukları bilin
mektedir. Arşivlerde bulunan on binler-

Osman 
Harndi'nin 
• Arzuha ıci' 

ad lı tablosu 
(H. Vah it 

Kerman 

koleksiyonu) 

ce arzuhal örneği Osmanlılar'da da bu 
hakkın daha başlangıçtan itibaren kul
lanıldığını göstermektedir. ibn Hacer. 
Tabib Şemseddin b. Sagir'den naklede
rek Yıldırım Bayezid'in sabah erkenden 
yüksekçe bir yere oturduğunu, haksızlı
ğa uğrayanların ona başvurduklarını ve 
işlerinin derhal halledildiğini belirtmek
tedir. Sunulan arzuhallerle başta padi
şah olmak üzere sadrazam ve diğer yet
kililer yakından ilgilenirlerdi. Divan-ı Hü
mayun, ikindi divanı , cuma divanı ve taş
rada eyalet divanı gibi en yetkili idari 
organların başlıca görevleri arasında, ar
zuhalleri kabul etmek ve değerlendir

mek de vardı. Osmanlılar'da arzuhal bir 
haksızlıktan şikayet, bir görev veya üc
retin istenmesi, bir yanlışlığın düzeltil
mesi gibi durumlarda verilirdi. Arzuhal
ler bizzat padişahtan başlayarak taşra
daki küçük idareci ve makamlara kadar 
yetkili her mevkiye sunulabilirdi. Şüp
hesiz en etkili ve ilgi çekici olanı padi
şaha sunulan arzuhaldi. Bunun için hü
kümdarın cuma selamlığı , bayram na
mazı , türbe ziyareti, ava çıkması , din
lenmek için civardaki bahçe ve köşklere 
gitmesi ve benzeri merasimler en uy
gun vesilelerdi. 

Koçi Bey, Sultan ibrahim 'e sunduğu 
meşhur risalesinde. halkın şikayetleri 

nin nasıl dinleneceği ve onların arzuhal
lerinin nasıl kabul edileceği hususunda 
özel bir bölüm düzenlemiştir. Burada, su
nulan arzuhallerin bizzat padişahın em
riyle kapucular kethüdası tarafından top
lanması . padişahın bunları tek tek oku
ması ve sadrazama bir hatt-ı hümayun
la ilgilenmesi için göndermesinin adet 
olduğu belirtilmektedir. Devlet idaresin
de ve cemiyet hayatında görülen bozuk
luklara dair genel bir şikayet mahiyetin
de hükümdara manzum veya mensur ar
zuhal sunulduğu da olurdu. Yönetimdeki 
bozukluğun çok açık bir şekil a ldığı lll. 
Murad döneminde bir arzuhalde sunulan 
gazel buna güzel bir örnek teşkil eder 
(Selanik!, vr. 145•) Burada padişahın il
gisizliği açıkça tenkit edilmektedir. 

Hükümdara (rikab - ı hümayuna) bir kişi 
veya zümre tarafından ağır ithamlar ta
şıyan imzasız arzuhaller sunulduğu da 
çok olurdu. Padişah bunlarla yakından 
ilgilenir. çeşitli yollar deneyerek sahibini 
bulmaya çalışırdı. Mesela Şeyhülislam 

EbO Said Efendi'den şikayet eden ve az
lini isteyen ulema adına bir arzuhal ya
zılarak Üsküdar bahçesinde rikab-ı hü
mayuna sunulmuş, fakat sunan kişi teş

his edilememişti. Sadrazam, şeyhülislam 

ARZUHAL 

ve kazaskerler saraya davet edilerek ar
zuhal okunmuş ve padişah arzuhal sa
hibinin bulunup cezalandırılmasını iste
mişti. Sadrazam. yaptığı araştırma so
nunda arzuhalin Memekzade Mustafa 
Efendi ile mazul kadılardan Sursalı Meh
med Efendi tarafından yazıldığı kanaa
tine varmış ve bu şahıslar arpalık* ları 
olan Prevadi ve Bozcaada 'ya sürgün edil
mişierdi (Şeyh! , ı . 239-240). Ayrıca , su
nulan arzuhallerin kötü bir niyetle veril
diği anlaşılırsa hükümdar bunları yaka
rak veya yırtarak imha ederdi (Selan ik!, 
vr. 27a ). 

Bir köy, bir kasaba halkının padişaha 
topluca arzuhal sundukları da sık sık gö
rülürdü. Bu t akdirde şikayet ve talep 
edilen konu üzerinde önemle durulurdu. 
Sonunda sadrazam, beylerbeyi , kadı vb. 
yöneticilerin idam da dahil olmak üzere 
ağır şekilde cezalandırıldığı olurdu. Ni
tekim Aydın ve Saruhan yöresindeki 
halk istanbul'a gelerek asi Kalenderoğ
lu'nun zulmünden şikayeti bildiren ar
zuhal ve ruk'alar sunmuşlardı. Sadra
zam Derviş Paşa , serdar olarak o bölge
ye gitmeyip yerine meselenin üstesin
den gelerneyen Ferhad Paşa'yı gönder
ınesi sebebiyle bu şikayetlerin asıl so
rumlusu kabul edilmiş, kendisine kırgın 
devlet adamlarının da tahrikiyle Derviş 
Paşa idam edilmişti (Naima, 1, 449, 45 ı ). 

Sadrazama da çok değişik mahiyette 
arzuhaller sunulurdu. Tayirtlerle ilgili ola
rak verilen arzuhallerde sadrazam ket
hüdası arzuhalin sağ üst köşesine "ma
halli görüle" ibaresini yazarak bunu baş
muhasebe, mevkufat. ruos kalemi veya 
defterhane gibi kalemlere, eski kaydı

nın çıkarılması ve gerekli bilginin veril
mesi için gönderirdi. Arzuhal burada in
celendikten sonra o memuriyet veya ci
het* in münhal olup olmadığı , daha ön
ce ve o sırada kimin üzerinde olduğu 
gibi bilgiler derkenar* olarak yazılı r. al-

J. Frederich Lewis' in 'Arap Arzuha lci ' adl ı sulu boya tablosu 
(Londra Güzel Sanatlar Galerisi) 
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