
Aras nehri ve havzasının dinler tarihi 
açısından da önemi vardır. Bu nehrin 
aşağı kesimleri islamiyet'in doğuşun
dan çok önceleri yahudi bölgesi olarak 
bilinmektedir. Bu sebeple eski yahudi
lere ait birçok menkıbeye mekan olarak 
Aras çevresi toprakları gösterilir. Bu yüz
den Ad ve Semüd kavimlerine ait hara
beler bu topraklarda aranmıştır. Eski 
dinlerin gelişme alanı içinde bulunma
sından dolayı da Aras nehri eski kay
naklarda adeta efsaneleşti rilmiş ve su
larının birçok hastalığa deva olduğuna 
inanı lmıştır. Bu eski rivayetlerden biri
ne göre de Aras cennetten çıkan dört 
nehirden biri sayılmaktaydı. 
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ARASAT 
( ül..._;Oll) 

Kıyamet gününde 
insanların toplanacağı yerin bir adı. 

L ~ 

Arsa ( ~_;Ol i ) kelimesinin çoğul u olan 
arasat, "üzerinde bina bulunmayan boş 
arazi parçaları " anlamına gelir. Kur'an'
da zikredilmeyen bu kelime hadislerde 
sözlük manasıyla kullanılır (bk. Buhar!, 
"Megazi", 8) Arasat ilk devir kelam kay
naklarında (bk. Kadi Abdülcebbar. s. 425) 
ve daha sonraki bazı eserlerde, kıyame
tin kopmasından sonra diriltilecek olan 
insanların dünyada yaptıkları bütün fiil
lerden sorguya çekilmek üzere sevke
dilecekleri yerin adı olarak ku ll anılmış 

(bk. ibn Kesir, en-Nihaye, 1, 26 1; a.mlf. , 
Te{sfr, lll, 4 70) ve dini kültürümüzde bir 
terim haline gelmiştir. "Arasatü ' l-kıya

me·. "arsa-i mahşer" ve "yevm-i arasat" 

şekil l erinde hem toplanma yeri hem de 
toplanma gününün adı olarak kullanı
lan arasat Türk din kültüründe özellik
le mevlid okunurken veya dua yapılır

ken. "şefiü ' l - arasat" (arasat gününün şefa 

atçısı) veya "şefiü'l-usat fl yevmi'l-ara
sat" (arasat gününde günahkarların şefaat

çısı) söyleyiş l erinde Hz. Peygamber'e ve
rilen unvanlar arasında zikredilir. 
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ARASTA 
( ..::...~1) 

Üstü genellikle 
tonoz veya çatıyla örtülü bir sokağın 

iki yanında karşılıklı sıralanan ve 
aynı cins malları satan dükkaniarın 

meydana getirdiği çarşı. 
~ 

Türkçe'ye Farsça'dan geçtiği san ı lan 

arasta kelimesi önceleri "ordugahta ku
rulan pazar" anlamında kullanılmıştır. 

Arasten ( .;..ı} "tanzim etmek, sıraya 

koym~k; çekidüzen vermek, süslemek") 
masdanndan gelen arastanın manası "sı 

raya konulmuş, düzenlenmiş" olup Fars
ça'da "çarşı" anlamında kullanılmamak
tadır. Türkçe'de bu anlamı kazanması. 
dükkaniarın düzenli biçimde karşılıklı 

birer sıra halinde diziimiş olmalarından 
veya ordugah pazarlarının askeri disip
lin içinde "tanzim edilmiş satış" yapma
larından yahut her iki sebepten yani bu 
dükkaniarın gezgin satıcılara nisbetle 
her hususta düzene konulmuş olmala
rından ileri gelebilir. Arastalar. sonrala-
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ARASTA 

rı aralarına değişik esnafın da karışma
sına rağmen. genellikle aynı malın ti
caretini yapan dükkaniardan oluştukla
rı için "terlikçiler arastası ". "kürkçüler 
arastası ". "baharatçılar arastası " gibi 
isimlerle de anı lm ışlardır. Bu çarş ı lar. 

başta camiler olmak üzere vakıf eserle
re gelir sağlamak amacıyla onların ya
kınında veya bazı hallerde ayrı olarak 
uzağında yapılmışlardır. Özellikle cami
lere yakın yapılmalarının başlıca sebebi, 
o camiye cemaat temin etmek ve çev
resine canlılık kazandırmaktır. 

Bugün mevcut bulunan arastaların ta
mamı kagir olup sokak kısımları genel
likle tonoz veya ahşap çatı ile örtülüdür. 
Lüleburgaz'daki gibi sokağının üstü açık 
olanlar da bulunmakta, ayrıca önü ten
teli ve tamamen ahşaptan yapılmış olan
ların da varlıkları kaynaklardan öğrenil
mektedir. Kapalı tip arastalarda dük
kaniarın açıldığı sokağın iki ucunda ve 
bazan ortalarında birer kapı, tonazla
rında veya duvarlarında da genellikle bi
rer küçük pencere bulunmaktadır. Edir
ne Selimiye ve Payas arastalarında gö
rüldüğü üzere bazı arastalarda, çarşı 

esnafının dürüst iş yapacaklarına dair 
sabahları yemin ettikleri bir de dua 
kubbesi vardır. Kapalı arastalar. bu mi
marileriyle bedestenlere benzerlerse de 
bunların mahzen veya kiler hücreleri 
bulunmaz. Diğer taraftan, bedestenle
rin değerli kumaş veya mücevherat gi
bi emtianın alın ı p satıldığı, hatta banka 
hizmetlerinin verildiği yerler olmalarına 
karşılık arastalar. onlara nazaran daha 
az önemli malların ticaretinin yapıldığı 
yerlerdir. Ankara Mahmud Paşa Bedes
teni'nde (Anadolu Uygarlıkları Müzesi) ol
duğu gibi bir kısım bedestenlerin bir ve
ya birkaç arastası bulunmaktadır. Be
destenlere göre daha küçük boyutlarda 
yapılan ve onlardan farklı olarak genel-

Edirne Selimiye Arasta sı' nın üstten görü nüş ü 
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