
ARSLANHANE 

l andırılmıştı. İlk defa İmparator 1. Ro
manos Lekapenos (919-944) tarafından 

çok küçük bir ibadet yeri olarak yapıl
mış, sonraları 1. İ oannes Tzimitzes (969-

976), 971 yılı Martında Rus Knyas'ı 

Swjatoslaff'a karşı sefere çıkarken, içi
ne on beş kişinin zor sığdığ ı bu şapelin 
yerine yeni ve ihtişamlı bir kilise inşası
nı emretmişti. Çok zengin bir şekilde 
süslenen bu kiliseye imparator tarafın
dan değerli eşya ve iki de rölik vakfe
dilmişti. İoannes, 976 yılı Ocak ayın
da öldüğünde bu kilisenin ön halünde 
(narthex) önceden kendisi için hazırlattı
ğı muhteşem bir lahde gömülmüştü. 
XI-XII. yüzyılın Bizans tarihçilerinden 
Kedrenos'un ifadesine göre kilise. Khal
ke Kapısı'nın kemeri üstüne oturtuldu
ğundan yüksek bir bina idi. 

Fetihten sonra bu kilise birçok ben
zeri gibi cami veya mescide çevrilme
miştir. Bu sahada belki eski yapılardan 
da kısmen istifade edilerek Ayasaf
ya'nın doğu tarafına. denize uzanan ya
maçta cebehane kurulmuş, XVI belki de 
XVII. yüzyılda buradaki bir eski kilisenin 
alt katına saraya ait vahşi hayvanlar 
yerleştirilmiştir . Khalke Kapı sı kilisesi
nin bu bina ile aynı olup olmadığı önce
leri kesinlikle bilinmiyar idiyse de Man
go bunu mümkün görmektedir. Gerçek
ten de kaynakların verdikleri bilgiler ve 
bazı resimler birbir ini tamamlamakta
dır. Bu eski kilisenin alt katında ve bel
ki de yanında uzanan mahzenlere baş

ta arslanlar olmak üzere çeşitli hayvan
lar yerleştirilmiş , üst kat ise saray nak
kaşlarının çalıştıkları nakkaşhaneye tah
sis edilmişti r. 1608 yılında İ stanbul'a 
gelen seyyah Simeon. Arslanhane'yi ol
dukça etraflı bir şekilde anlatmakta. fa
kat nakkaşhaneden hiç bahsetmemekte
dir. Halbuki XVII. yüzyılın ilk yarısında Ev
liya Çelebi buradaki nakkaşhaneyi, "Ars
lanhane'nin üst tabakaları kat kat kar
gir-bina hücrelerdir ki cemf' nakkaşan-ı 
üstadan karhanede sakinlerdir" sözleriy
le anlatmaktadır. Bir ihtimal olarak sa
ray nakkaşhanesinin 1608'den sonra. bu 
tarihle Evliya Çelebi'nin (d 1020/ 1611) 

Seyahatname'sinin İstanbul'a dair ilk 
cildinin metnini hazırlamak üzere şehri 
gezmeye başladığı 1631 yılı arasında ka
lan süre içinde kurulmuş olabileceği dü
şünülebilir . Sonraları yazar İnciciyan da 
(ö 1833), bir kubbe ve iki yarım kubbeli 
olan Arslanhane'nin üst tarafında nak
kaşhane odalarının bulunduğunu bildir
mekte ve eserinin son derecede nadir 
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olan Ermenice aslında bu yapının bir de 
gravürüne yer vermektedir. Yine İnc ici
yan' ın yazdığına göre nakkaşhane 1802'
de yanmış, 1804 'te henüz ayakta olan 
kagir kilise. yanındaki cebehanenin ge
nişletilebilrriesi için yıktırılmıştır. Ancak 
1808'de Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası 
sırasında 16 Kasım günü çıkan yangın
da cebehane tamameı:ı yanmış ve 1848'
de de artık toprak üstünde hiçbir izi gö
rülmeyen Kilise- Arslçınhane ·nin arsası 

üzerine mimar Gaspare Fossati tarafın
dan Darülfunun binasının inşasına baş
lanmıştır. Kısa bir süre bu maksada uy
gun olarak kullanılan bu muhteşem ve 
heybetli bina. ilk Meclis-i Meb'üsan ve 
Adiiye Nezareti olduktan sonra İ stan
bul Adliyesi'ne tahsis edilmiş , 1933 son
baharında ise yanmış ve kagir duvarları 
da kaldırılmıştır. 

Arslanhane olan Bizans kilisesini. Mat
rakçı Nasuh'un XVI. yüzyılda hazırlanan 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Jrakeyn adlı 
eserini süsleyen İstanbul minyatüründe 
de görmek mümkündür. Burada Ayasaf
ya ile deniz arasında beyaz olarak belir
tilen kubbeli yapı ile İnc iciyan'ın gravü
rü arasında o kadar büyük bir benzerlik 
vardır ki bunun Arslanhane olmasından 
şüphe edilemez. İ sveçli subay Cornelius 
Laos'un 171 O'da çizdiği İstanbul manza
rasında olduğu gibi bir İtalyan ressa
mın 1786 ·da Sir Richard Worseley için 
yaptığı rrianzarada da kasnak pencere
leri yarıya kadar örülü. kubbesi ot kaplı 
olan bu bina farkedilmektediL 

. Arslanhane'nin bugün elimizdeki en 
iyi resmi İnciciyan ' ın kitabında bulunanı
dır. Burada. önünde geç devre ait tek 
katlı bir yapı bitiştirilmiş büyük bir ke
mer görülür. Bu kemerin üstüne otu
ran kilisenin yanlarında kemerli destek 
payandaları vardır. Üzerinde otlar ç ı k
mış harapça binanın kubbe pencereleri 
yarıya kadar örülüdür. 

Arslanhane'deki 
Biza ns 
kilisesi 

(in ciciya n'dan) 

Bu bölgede eski büyük sarayın hara
besinden artakalan badrum ve mahzen
lerin çokluğu düşünülecek olursa. bun
ların vahşi hayvanlar ve arslanlara tah
sis edilmiş olma ları mümkündür. Ancak 
üstte olan esas kilisenin ve müştemila
tının bir süre nakkaşhane olduğu düşü
nülebilir. Yoksa arslanlar ile nakkaşların 
aynı bina içinde iç içe yaşadıklarına ihti
mal verilemez. 
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1. Tuğrul'un oğlu olan Arslanşah ba-
bası öldüğünde (529 / 1134) henüz bir 
yaşındaydı. Amcası Sultan Mesud. Ars-
lanşah ile Selçuk'un oğlu Melikşati'ı hi-



mayesine alarak yetişmeleriyle yakın

dan meşgul oldu. Sultan Mesud 540 
( 1145-46) yılında asker toplamak üzere 
Bağdat'tan Azerbaycan'a giderken şeh
zadeleri Bağdat şahne*si Mesud Bi
lali"nin idaresindeki Tekrit Kalesi'ne bı

raktı. Şehzadeler yıllarca bu kalede kal
dılar. Sultan Mesud ölünce (1152) Ab
basi Halifesi Müktefi-Liemrillah, Selçuk
lu sultanları adına okunmakta olan 
hutbeyi kaldırdığı gibi Irak'ta Selçuklu 
hanedanına ve emirlerine ait dirlik*lere 
de el koydu. Dirlikleri Irak'ta bulunan 
Bağdat şahnesi Mesud Bilali, Alp Kuş, 
Hemedanlı Sungur ve Türşek, Sultan ll. 
Muhammed'e, halife daha fazla kuwet 
kazanmadan lrak'a sefer yapılmasını ıs
rarla teklif ettilerse de sultan bu teklifi 
uygun bulmadı. Yalnız halifenin ordusu 
ile savaşmalarına ve halife bizzat karşı 

tarına çıkarsa Tekrit'te bulunan şehza
delerden birini askerin başına geçirme
lerine izin verdi. Bunun üzerine Arslan
şah Tekriften çıkarılarak bir hüküm
dar gibi giydirildi ve kendisine ordunun 
merkezinde yer verildi. Fakat Bağdat'a 
iki konak mesafedeki Bekimze'de (Be
cimza) meydana gelen savaşta Selçuklu 
ordusu ağır bir yenilgiye uğradı (1154) 

Bu sırada yirmi bir yaşında olan Ars
lanşah, Alp Kuş tarafından Mahki Kale
si'ne, bir süre sonra Alp Kuş'un ölmesi 
üzerine de Nahcıvan 'da bulunan üvey 
babası Arran Emiri Şemseddin ilde
niz'in yanına götürüldü. İldeniz, Arslan
şah'ın yanına getirilmesine ne kadar se
vindiyse Sultan Muhammed de o dere
ce üzüldü. Sultan Muhammed'in 1159 
yılında ölümü üzerine emirler Muham
med Tapar'ın hayatta kalan tek oğlu 
Süleyman'ı tahta çıkardılar, fakat çok 
geçmeden akli dengesizliği ve sefahate 
düşkün olması dolayısıyla tekrar indir
diler. Şemseddin İldeniz'e Selçuklu tah
tına Arslanşah'ı geçirmeye karar ver
diklerini bildirdiler. Esasen Arslanşah· 

da Süleyman'ın hükümdarlığa geçirildi
ği sırada veliaht ilan edilmişti. İldeniz, 
yanında iki oğlu ve kalabalık bir askerle 
birlikte Arslanşah'ı Hemedan'a getirdi. 
Arslanşah tahta oturtuldu ve ildeniz de 
atabeg ilan edildi ( 1160). Bir süre sonra 
da Süleyman Şah ' ın hayatına son veril
di. Selçuklu beylerinin en kuwetlilerin
den olan Rey hakimi Hüsameddin inanç 
Sungur Bey, ildeniz'in atabegliğini çeke
rneyerek bir muhalefet cephesi oluştur
du. Diğer bazı muhalifler Arslanşah'ın 

kardeşi Muhammed'! Selçuklu tahtına 

oturtmak için Hemedan üzerine yürü
düler. Fakat Hemedan yakınlarında ya
pılan savaşta mağlüp oldular. Daha 
sonra Arslanşah tarafından bağışlanan 
bu emirlerden bazıları dirlik yerlerini el
lerinde tutmakla beraber devlet mer
kezinde oturmaya mecbur tutuldular. 
Atabeg ildeniz'in oğlu ve Arslanşah'ın 
üvey kardeşi Nusretüddin Cihan Pehli
van ile inanç'ın kızı evlendirildi. Bu kız 

bundan sonra İnanç Hatun unvanı ile 
anılacak ve atabeglerin tarihinde mü
him bir rol oynayacaktır. 

Sultan Arslanşah'a, daha doğrusu 

Atabeg İldeniz'e baş eğmeyen emirler
den biri de Meraga ile diğer bazı yerle
rin hakimi olan Ahmedili Aksungur'un 
oğlu Arslanapa idi. ildeniz Arslanapa'yı 
itaat ertirmek için oğlu Cihan Pehlivan 
kumandasında bir kuweti Meraga üze
rine gönderdi. Arslanapa da yanında 

Sultan Muhammed b. Mahmüd'un bir 
oğlu olduğu için kendisini atabeg ilan 
etmişti. Cihan . Pehlivan' ın önemli bir 
kuwetle gelmekte olduğunu haber alan 
Meraga hakimi, Ahlatşah ll. Sökmen'
den yardım istedi. Sökmen de ildeniz'in 
güçlenınesini istemediği için askerinin 
mühim bir kısmını Arslanapa'ya gön
derdi. Arslanapa Sefidrüd kıyılarında Ci
han Pehlivan'ı bozguna uğrattı ve ilde
niz'in oğlu perişan bir halde Hemedan'a 
döndü (l 161). İldeniz'e karşı çıkan bu 
muhalefet hareketlerinin arkasında Bağ
dat Abbasi Halifeliği vardı. Gerçekten 
Selçuklu Devleti'nin yeniden kuwet ka
zanmasını istemeyen hilafet idaresi 
devlete yeni meseleler çıkarmak için 
tahriklerine devam ediyordu. Nitekim 
Fars hakimi Zengi, Mahmüd b. Melik
şah b. Mahmüd adına hutbe okuttuğu 
gibi, İnanç da kurulmuş olan dünürlüğe 
bile önem vermeyerek yeniden hareke
te geçti. Yarınkuş oğlu Alp Argun ve 
Togayürek oğlu ona katıldıkları gibi 
Arslanapa da 5000 kişilik bir kuwet 
yolladı. Fars hakimi Salgurlu Zengi . de 
İnanç'a çok sayıda asker gönderdi. Fa
kat Save'de yapılan savaşta inanç ve 
taraftarları yenildiler ( 1162) İnanç Ta
berek Kalesi'ne kapandı. Ancak bir müd
det devam eden muhasaradan sonra 
barış yapıldı. Buna göre İnanç, Arslan
şah'ıri hükümdarlığını tanıyor ve İldeniz'i 
de atabeg kabul ediyordu. Save mağ
lübiyeti ve inanç'ın baş eğmesi üzerine 
Fars hakimi Salgurlu Zengi de Arslan
şah'ın hükümdarlığını tanıdı, hatta İsfa-
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han'a bizzat giderek sultana tazimlerini 
sundu. 

1161 yılında Ahlatşah ll. Sökmen ile 
müttefiklerini ağır bir yenilgiye uğratan 
Gürcü Kralı lll. Giorgi ertesi yıl Duvin'i 
de ele geçirerek Gence yöresinde yağ
ma ve tahrip akınlarında bulundu. Ar
ran·a gelen ve Giorgi'nin Gence ve Bey
lekan şehirleri için vergi verilmesi iste
ğiyle karşılaşan ildeniz durumu Heme
dan'da bulunan sultana bildirdi. Gürcü
ler'le savaşılmasını isteyen Ahlatşah ll. 
Sökmen, kalabalık ve iyi donatılmış bir 
orduyla Nahcıvan'da sultana katıldı. 

Lukri Kalesi yakınlarındaki savaşta Gür
cüler'e karşı parlak bir zafer kazanıldı. 
lll. Giorgi'nin hazinesi ile ordusunun 
bütün ağırlığı Türkler'in eline geçti, Gür
cü kralı da erişilmesi güç ormanıara sı
ğındı ( ı ı 63) Lukri Savaşı, Gürcüler'in 
İslam ülkelerine yaptıkları yağma ve 
tahrip akınlarını durdurması bakımın

dan kayda değer bir zafer oldu. 

1165 yılında Arslanşah ile ildeniz 
Kazvin civarındaki Batıni kaleleri üzeri
ne yürüdüler. Batıniler, askerin Gürcis
tan sınırında bulunmasını fırsat bilip 
Kazvin'e üç fersah mesafedeki dağlar
da üç ka le yapıp içini silah, erzak ve 
adamla doldurmuşlar. Kazvinliler'le yö
re halkını daha fazla rahatsız etmeye 
başlamışlardı. Dört ay içinde bu kaleler 
alındığı gibi, Sultan Mesud devrinde 
yüksek ve sarp bir dağ üzerinde inşa 
ettikleri Cihangüşay ·Kalesi de zaptedi
lip sultanın adına izafetle buraya Ars
langüşay denildi. 

1167'de Rey hakimi İnanç, istediği 
bazı yerlerin kendisine verilmemesi so
nucu tekrar isyan etti. Fakat İldeniz ' e 
karşı koyacak kuweti . olmadığından 
yardım isternek üzere Harizmşah İlars
lan'ın yanına gitti. İnanç'ın yardım iste
ğini memnuniyetle kabul eden İlarslan, 
Karluk büyüklerinden Şemsülmülk Ay
yar Beg kumandasındaki bir orduyu Rey 
hakimiyle birlikte iran·a gönderdi. Ars
lanşah ile hacib*i ve üvey kardeşi Ci
han Pehlivan. Ayyar Beg'e karşı kaya
mayarak geri çekildiler. Fakat Arran'
da bulunan ildeniz yetişerek inanç ile 
Ayyar Beg'i geri dönmeye mecbur bıra
kıp onları Rey'e kadar takip etti. 1168 
yılında Meraga hakimi Arslanapa, Ars
lanşah'ı yeniden metbü tanımaya mec
bur bırakıldığı gibi ertesi yıl Rey ha
kimi İnanç kendi memlük*lerine öldür
tülerek ortadan kaldırı ldı. 
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1170 yılında Kirman Selçuklu hane
danından Arslanşah. kardeşi Behram 
Şah'a yenilerek adaşı Sultan Arslanşah'a 
sığınmıştı. Emirlerden Akkuş oğlu Ce
maleddin Muhammed kumandasında 

gönderilen bir kuwet Behram Şah ' ın as
kerlerini yenerek Arslanşah'a Kirman 
hükümdarlığını temin etti. Bu başarı 

üzerine bu ülkede de Arslanşah adına 
hutbe okunmaya başlandı. Irak Selçuk
luları gittikçe güçleniyor, siyasi ve askeri 
başarıları devam ediyordu. Diğer yan
dan Zengller Devleti Hükümdan Nured
din Mahmud'un kudretinin gittikçe ge
nişlemesine, halifenin manevi' nüfuzunu 
kullanmasına rağmen, Musul Atabegi 
Mevdud oğlu ll. Seyfeddin Gazi, Arslan
şah'ı metbu tanımıştı. Yine 1174'te Hu
zistan hakimi Afşar Şümle (as ıl adı Ay
doğdu) Cihan Pehlivan tarafından mağ
lup edilerek öldürüldü ve sultanı metbu 
tanıması şartıyla bu bölgenin idaresi 
Arslanşah ' ın kardeşi Muhammed'e ve
rildi. Bu hadiseden bir süre önce de Me
raga, Tebriz ve diğer bazı yerlerin haki
mi Arslanapa'nın vefatı üzerine Tebriz, 
oğlu ve halefi Feleküddin Ahmed'in elin
den alınıp bu hanedanın kuweti kırıla

rak devlete baş eğdirilmişti. Bir süre 
sonra sıranın kendisine geleceğine ina
nan halifelik hükümeti bundan derin 
bir kaygı duymakta idi. ildeniz, oğlu ve 
halefi Cihan Pehlivan Muhammed hali
fenin sadece manevi nüfuz sahibi, diğer 
bir ifade ile müslümanların manevi' reisi 
olması görüşünde idiler. Ancak her ikisi 
de bu hususta fiili bir teşebbüste bu
lunmadılar. Çünkü bunun geniş karışık
Iıkiara yol açacağını hesap etmişlerdi. 

Bu sırada ülkenin çevresinde önemli si
yasi gelişmeler oluyor, büyük devletler 
(doğuda Harizmşahlar ve Gurıuıar. batıda 

Zengiler ve EyyObiler) ortaya çıkıyordu . 

Gürcüler'in de kuweti iyice kırılama

mıştı. Nitekim 1175'te Ani'yi yeniden el
lerine geçirdikleri gibi karşıianna çıkan 
ildeniz'i de yenmeye muvaffak oldular. 
Bunun üzerine atabeg bütün kuwetle
rini topladı ve devlete tabi beylerin yar
dıma gelmelerini istedi. Arslanşah da 
sefere katılmak için yola çıktı. fakat 
hasta olduğundan savaşa katılamadı. 

Selçuklu ordusu Türkler'in Akşehir adı
nı verdikleri Ahılkelek'e ve oradan da 
Taryali's ovasına kadar ileriediği halde 
Gürcüler savaşı göze alamadılar. Bunun 
üzerine Gürcü topraklarında geniş öl
çüde yağma ve tahrip akınları yapıldı. 
Nahcıvan'da bir süre hasta yattıktan 

sonra iyileşen Arslanşah, emir hacibi ve 
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üvey kardeşi Cihan Pehlivan Muham
med ile birlikte Hemedan'a dönmek 
üzere yola çıktı. Tebriz'e gelince annesi
nin. Hemedan'a varınca da ildeniz'in 
öldüğünü haber aldı ( 1175). Babasının 
ölümünü öğrenen Cihan Pehlivan ise 
süratle Nahcıvan'a döndü ve ildeniz'in 
hazine ve ordusuna sahip olarak kendi
sini atabeg ilan etti. Bu, devlet idaresi
ni bizzat eline almak hususunda Arslan
şah için bulunmaz bir fırsattı . O da Irak 
emirlerine dayanarak bu fırsatı kullan
mak istedi. Hatta Cihan Pehlivan ile kar
şılaşmak için onlarla birlikte harekete 
geçip Zencan'a kadar geldi ise de· bura
da hastalandı. Gerek bundan gerekse 
şahsiyetinin zayıflığından Hemedan'a 
dönüp Cihan Pehlivan'a atabegliğini ta
nıdığını bildirerek devletin idaresini ye
ni atabege bıraktı ve ölümüne (Receb 
572/ 0cak 1177) kadar ona hiçbir güçlük 
çıkarmadı. Esasen buna sıhhati de mü
saade etmiyordu. Bu sebeple onun Ci
han Pehlivan tarafından zehirlendiğine 
dair olan rivayet doğru değildir. Mezarı. 

babası Tuğrul'un Hemedari'da yaptır
mış olduğu medresenin haziresindedir. 

Zayıf yaratılışii bir insan olan Arslan
şah göz alıcı bir şekilde giyinmeyi. eğ
lence, ihtişam ve debdebeyi seviyordu. 
Kaynaklarda adil. sakin, kibar. hatta 
rnahcup tabiatlı bir hükümdar olarak 
vasıflandırılan Arslanşah, bilhassa ata
begleri ildeniz ve Cihan Pehlivan'ın dira
yeti sayesinde hakimiyetini Ahlat'tan Ho
rasan'a kadar genişletebilmiştir. Kendi
sinden sonra yerine geçen oğlu Tuğrul, 
Irak Selçukluları'nın son hükümdarıdır. 
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Kur'an ve hadiste 

ilahi hükümranlık ve taht anlamında 
kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükteki asıl anlamı "yükseklik. yük
sek yer ve yüksek şey"dir. Buna bağlı 
olarak "tavan. ev, çadır; ayağın parmak
lara doğru uzanan tümsek kısmı" gibi 
manalarda da kullanılmıştır. Ayrıca me
cazi olarak "hükümranlık, şan, şeref ve 
taht" anlamlarına da gelir. 

Kitab-ı Mukaddes'te arş "kralın tahtı, 
hükümranlık. Allah ' ın tahtı" olmak üze
re üç manada kullanılmıştır. Davud ve 
Süleyman peygamberlerin tahtı ile Fira
vun'un tahtına arş adı verilirken kelime
nin birinci anlamına (Luka, ı 1 32; ı. Kral
lar, 1/ 46; Yeremya, 22/ 30), ilahi' saltana
tın eski zamandan beri kurulmuş olup 
(Mezmurlar, 93 / 1-2) ebediyen devam 
edeceği , bu saltanatın hak ve adalet te
mellerine dayandığı (Mezmurlar, 451 6) 
belirtilirken de ikinci anlamına işaret 

edilmiştir. Üçüncü anlamdaki arş ise Al
lah'ın ezelden beri üzerinde oturduğu 
(Mezmurlar, 9/ 4, 6, 7, 47/ 8. 55 / 19 ; Vahiy, 
6/ 13. 71 10) bir taht olup evrenin en yük
sek noktasındadır (Mezmurlar, ll 1 4; JE, 
XII, 141). Kerubiler'in başları üzerindeki 
gök kubbede bulunan bu taht, pembe 
mavi karışımı gök yakutu rengindedir 
(Hezekiel,.! / 26, 10/ 1; Mezmurlar, 99 / 1; 
İşaya, 371 16). Altından billur gibi berrak 
bir · hayat ırmağı akar (Vahiy, 22 / ı, 3). 
Kalın bulutlarla örtülü bulunan tahtın 
çevresinde arslana, danaya, kuşa ve in
sana benzeyen özel yaratılışii dört canlı 
mevcuttur (Vahiy, 4/ 6-10). Secdeye ka
panan melekler ve bütün gökler ordusu 
bu tahtın etrafını kuşatmıştır (Vahiy, 71 
11-12 ; I. Krallar, 22 / 19). 

Kur 'an'da arş, Hz. Yusuf'un ve Sebe 
Melikesi Belkıs'ın tahtı anlamında (Yü
suf 12/ 100 ; en-Nemi 271 23, 38, 41 , 42) 
ve ayrıca Allah 'a nisbet edilmiş olarak 
iki şekilde kullanılmıştır. Arşın doğrudan 
veya dalaylı olarak Allah· a nisbet edildi
ği on sekiz ayetin bir kısmında rabbü'l
arş (et-Tevbe 9/ 129 ; ez-Zuhruf 43 / 82). 
bir kısmında da zü'l-arş (el-isra 171 42; 
el-Mü'min 40 / 15) tabirleri kullanılmıştır 
ki her ikisini de "arş sahibi " manasında 
anlamak mümkündür. Göklerin ve ye
rin yaratılmasından bahseden bir ayet
te O'nun arşının su üzerinde bulunduğu 
belirtilir (Hud ll / 7) . Bazı ayetlerde de 
arşın büyük, değerli ve şerefli (azim, ke-


