AR[B b. SA' D
ren

görüş zayıf kalmaktadır (el-Fütahat,

IX, 422)

"Çehre" ve "yanak" manasma gelen
insanda iman nurunun tecelli etmesi. irfan kapılarının açılması, hakikatın güzelliğini örten perdelerin kalkması ve varlık nurunun mazharı gibi manalara da gelir.
arız,
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SüLEYMAN ULUDAG

D TARİH. Bazı islam devletlerinde ordunun maaş, silah ve techizatıyla meş
gul olan. askerlerin rütbelerine göre kayıtlarını tutan Divanü'l-arz'ın (DTvanü arzı·ı-ceyş) başkanı.

Arızü'l-ceyş, arız-ı leşker. sahib-i divan-ı

arz ve sahibü divani'l-ceyş de de~
nilen arızın başlıca görevleri şöyle sıra
lanabilir: Ordunun tahsisat defterlerini
tutmak, savaş ve barış zamanlarında levazım ve techizatını temin etmek, konaklama işlerini organize etmek, belli
zamanlarda askerleri silah, techizat ve
eğitim açısından teftiş ve savaştan sonra ele geçirilen ganimetieri taksim etmek.
Divanü'l-arz'ın ve dolayısıyla arızın Abbasiler'de daha ilk dönemlerden başla
yarak Moğol istilasına kadar mevcut.olduğu bilinmektedir. Bu müessese Abbasiler'den Mısır'a, oradan da Kuzey Afrika ve hatta Endülüs'teki islam devletlerine de geçmiştir. Yine Abbasiler'in etkisiyle iran. Horasan ve Maveraünnehir'de hüküm süren islam devletlerinde de
aynı teşkilatın ve ai'ızın var olduğu görülmektedir. Kaynaklarda Saffariler'den
Amr b. Leys'in üç ayda bir yaptığı teftişlerde . arız Sehl b. Hamdan ' ın katibiyle (şak i rd-i arız) yere oturarak askere dağıtılacak parayı önüne aldığı ve defterdeki kayıt sırasına göre. ordu kumandanı olması sebebiyle başta Amr b. Leys
olmak üzere bütün kumandan ve askerlerin rütbelerine göre sırayla arızın
teftişinden geçtiği, bu kontrol sırasında
at. silah ve techizatları beğenilen askerlere maaşlarının dağıtıldığı ifade edilmektedir.
Bu teşkilat SamanHer'de daha mükemmel bir şekil alarak devam etmiştir.
Samani Hükümdan ll. Ahmed'in (907914) Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed adlı
bir arızı bulunduğu bilinmektedir. Arız.

idari geleneklerini Abbasil er' den alan
Büveyhiler'de de mevcuttu. Ali b. Kasım.
Hasan b. Büveyh ·in, Ebü Ali de Fahrüddevle'nin arızı idi. Gazneliler devrinde
de Ebü Sehl Zevzeni, Ebü'I-Feth Razi,
Ahmed Hasan Meymendi, Ebü'I-Kasım
Kesirve Hace Ebü Bekir Ali b. Hasan-ı
Kuhistani gibi şahıslar arız olarak görev
yapmışlardır. Aynı şekilde Selçuklu devlet
teşkilatında da arızın yer aldığı bilinmektedir. Sultan Melikşah devrinde Ebü'rRıza ve Sedidülmülk Ebü'I-Meali, Sultan
Muhammed Tapar devrinde Ebü'I-Mefahir ei-Kummi, Sultan Mahmud zamanında imadüddin Ebü'I-Berekat ed-Dergüzini, Sultan Mesud devrinde de Adudüddin ei-Arız bu görevde bulunmuşlar
dı. Anadolu Selçukluları'nda ise Nizameddin Ali, Reşidüddin Cüveyni, Emir Kemaleddin, Samsamüddin Kaymaz, Şehabed
din ve Şemseddin gibi arızların görev
yaptığı tesbit edilmiştir. Harizmşahlar·
da Sultan Tekiş zamanında (ı ı 72 - ı 200)
Divanü ' l -arz'ın başında Hamidüddin Zevzeni bulunuyordu. ilhanlılar'da ise ikta.* ların düzenlenmesiyle görevlendirilen bitikçi* lere arız unvanı verilmekteydi. Hindistan'daki Türk devletlerinde arızın di. vanda görev aldığı ve Delhi sultanların
dan Muizzüddin Keykubad devrinde Melik Türki ve Firuz Halaci'nin "arız -ı memalik" olarak görev yaptıkları bilinmektedir.
Merkezde Divanü'l-arz'ın başkanı olan
arızdan başka çeşitli şehir ve ordugahlardaki askeri birliklerin erzak. silah. techizat ve maaş işlerinden sorumlu daha
küçük rütbeli arızlar da vardı.
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Suudi Arabistan'da idari bir bölge.

Necid'in güneydoğu kısmını meydana
getirmektedir. Kuzeyde Mahmal ile güneyde Harc bölgeleri arasında, Tuveyk
platosunun orta kısmında yer alır. Bölgede kuzeybatıdan güneydoğuya doğru
Vadi Hanife uzanmakta ve Arız'ın başlı
ca kasabaları bu vadinin içinde veya hemen yakınında kurulmuş bulunmaktadır. Muhammed b. Abdülvehhab ' ın doğum yeri Uyeyne, Halid b. Velid ile Müseylime arasındaki Akraba Harbi'nin vuku bulduğu yere yakın Cübeyle, Suüd
ailesinin ilk merkezi Der'iyye, bugünkü
başşehir Riyad ve meşhur. şair A'şa'nın
yaşadığı Menfüha bu bölgededir. Arız'da
yaşayan başlıca bedevi Arap kabileleri
Subey', Suhül ve Kureyniyye'dir. Yerleşik ahali ise Temim. Aneze. Devasir gibi
birçok kabileden meydana gelmektedir.
Arız, Muhammed b. Abdülvehhab'ın baş
lattığı reform hareketinin en güçlü merkezi olmuş, Suüd ailesinin . idare ettiği
birçok seferde de şehirli ve göçebelerden oluşan Arız halkı daima en önde bulunmuştur.
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Taberi tarihine yazdığı zeyil ile tanınan
Endülüslü tarihçi ve tabip.
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Müslümanların ispanya'yı fethetmelerinden sonra islamiyet' i kabul eden ve
Beni't-Türki diye tanınan bir ailenin çocuğudur: Ailesi hakkında fazla bilgi bulunmayan Arib b. Sa'd'ın Kurtuba'da doğdu
ğu tahmin edilmektedir. Endülüs Ernevi halifelerinden lll. Abdurrahman (91296 1) ile ll. Hakem'in (961-976) himayelerinde yetişti. lll. Abdurrahman tarafın
dan Osuna'ya vali tayin edildi (33 1/ 943) .
ll. Hakem halife olunca Arib'i hilafet katipliğine getirdi. Arib, halifenin meşhur
hikib*i Mansur b. Ebü Amir'in güvenini kazanarak önemli mevkilere yükseldi
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