
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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ARZUHAL 

tına o kısmın amiri tarih koyar. imza 
atar ve arzuhal tekrar sadarete gönde
rilirdi. Bu kayıtlar incelendikten sonra 
sadrazam uygun görürse dilekçeye, "mü
cebince tevcih olunmak buyuruldu" iba
resini ve tevcih tarihini yazardı; ayrı

ca yapılan muamelenin doğruluğunu ve 
kendisi tarafından yapıldığını bildirmek 
üzere ''mücebince .. ." kaydı üzerine "sah" 
( ~ ) işaretini koyardı. Son işlemler de 
tamamlandıktan sonra netice arzuhal 
sahibine bildirilirdi. 

Şeyhülislam sadrazama arzuhalinde, 
"Ma'rüz-ı dai budur ki" veya " Ma'rüz-ı 

daUeridir ki"; kadılar ve diğer ilmiye sını
fı mensupları , "Der-i deviet-mekine arz-ı 
dal-i kemine oldur ki"; beylerbeyiler, 
kaptan paşa ve darüssaade ağası ve di
ğer üst seviyedeki yetkililer, "Der-i dev
let-mekine arz-ı bende-i kemine oldur 
ki " veya "Dergah-ı felek-penah türabı
na arz-ı bende-i bi-mikdar budur ki" 
şeklinde nihayet, daha aşağı seviyede
kiler ise "Devletlü, saadetlü, mürüwet
lü, merhametlü, sultanım hazretleri sağ 
olsun" gibi bir elkab* kullanırlardı. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda M yetkili 
merci olan Divan-ı Hümayun'a arzuhal 
sunulması çok önemli ve yaygın bir uy
gulama idi. Divan-ı Hümayun bu konu
da bütün imparatorluk halkına açık ol
makla birlikte bu haktan daha çok. İs
tanbul ahalisi faydalanmakta idi. Arzu
haller belli bir gündem içerisinde XVI. 
yüzyıl sonlarına kadar reisülküttab. da
ha sonraki yüzyıllarda birinci ve ikinci 
tezkir ed *ler tarafından yüksek sesle 
okunur, yetkililer tarafından da gereği 
yapılırdı. Divan-ı Hümayun'un çalışma
larını günümüze aksettiren mühimme 
ve şikayet defterlerinde binlerce arzu
hal örneğine rastlanmaktadır. 

Tevkif Abdurrahman Paşa Kanun
namesi'ndeki kayıtlardan, sadrazarnın 

kendi konağında topladığı ikindi divanı
na. kazaskerlerle yaptığı cuma divanına 
ve İstanbul ve biliid-i selilse* kadıları 
ile yaptığı çarşamba divanına da birçok 
arzuhaller verildiği ve bunların tezkire
cHer tarafından okunduğu anlaşılmak
tadır. Merkez teşkilatının çeşitli yetkili 
makamiarına sunulan arzuhallerden ay-

Fatih 
evkafı 

reavasından 

bir yahudinin 
cizve 
ih ti l afı 

ile ilgili 
arzuhali 
(BA, lbnU iemın, 

Evkaf nr. 3698) 

rı olarak taşrada eyalet divanına da pek 
çok arzuhalin sunulduğu bilinmektedir. 
Eyalet divanına ait defterlerin bugün 
nerede olduğu bilinmemekle birlikte bu 
durum taşra idarecilerinin merkezle olan 
haberleşmelerinden anlaşılmaktadır. 

Arzuhallerin diplomatik yönden de
ğerlendirilmesi ise yukarıda verilen bil
gilerden farklı bir mahiyet göstermekte 
ve devlet teşkilatı açısından önem taşı
maktadır. Hitap. dua ve bitiş formülle
rinin bulunduğu .arzuhallerin esas kıs

mında dilekçe sahibinin kendisini tanıt
tığı "ta'rif-i nefs", sahip olduğu vasıfları 
ifade eden " beyan-ı istihkak" ve istek
leri belirten "beyan - ı matlab" yer almak
ta, arzuhalin sonunda ise istek sahibi
nin yine belirli formüller şeklinde veri
len imzası bulunmaktadır. Bazı yönle
riyle günümüzdeki dilekçeye benzerlik 
göstermekle birlikte oldukça gelişmiş 

bir şekilde ve kalıplaşmış ifadelerle dü
zenlenen arzuhallerin yazılması kolay 
değildi. Bu durum zamanla arzuhaleilik 
adıyla bir mesleğin ortaya çıkmasına se
bep olmuş, bu müstakil meslek sahip
leri arzuhalci denilen bir yetkiliye bağ
lanmıştır. 1187 ( 1773) tarihli bir ferman
da arzuhalcilerin dürüst. namuslu, ar
zuhal yazmasını , şer' ~i şerifi ve kanun
ları bilen, yürürlükteki kaidelerden ha
berdar tecrübeli kimselerden seçilmesi 
gerektiği, . bir süreden beri bu vasıfları 

taşımayan bazı kişilerin ilgililerden izin 
almadan arzuhaleilik yaptıkları belirtil
mekte ve bunun yeniden eski düzenine 
kavuşturulması, buna uymayanların ise 
cezalandırılması hususları ilgililere bil
dirilmektedir. Şartlar değişmekle birlik
te günümüzde de arzuhalcilerin hemen 
hemen aynı işleri yaptıkları belirtilmeli
dir (ayrıca bk. MAHZAR). 
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