ARSLANŞAH b. TUGRUL

1170

yılında

Kirman Selçuklu hanekardeşi Behram
Şah'a yenilerek adaşı Sultan Arslanşah'a
sığınmıştı . Emirlerden Akkuş oğlu Cemaleddin Muhammed kumandasında
gönderilen bir kuwet Behram Şah ' ın askerlerini yenerek Arslanşah'a Kirman
hükümdarlığını temin etti. Bu başarı
üzerine bu ülkede de Arslanşah adına
hutbe okunmaya başlandı . Irak Selçukluları gittikçe güçleniyor, siyasi ve askeri
başarıları devam ediyordu. Diğer yandan Zengller Devleti Hükümdan Nureddin Mahmud'un kudretinin gittikçe genişlemesine, halifenin manevi' nüfuzunu
kullanmasına rağmen, Musul Atabegi
Mevdud oğlu ll. Seyfeddin Gazi, Arslanşah'ı metbu tanımıştı. Yine 1174'te Huzistan hakimi Afşar Şümle (as ıl adı Aydoğdu) Cihan Pehlivan tarafından mağ
lup edilerek öldürüldü ve sultanı metbu
tanıması şartıyla bu bölgenin idaresi
Arslanşah ' ın kardeşi Muhammed'e verildi. Bu hadiseden bir süre önce de Meraga, Tebriz ve diğer bazı yerlerin hakimi Arslanapa'nın vefatı üzerine Tebriz,
oğlu ve halefi Feleküddin Ahmed'in elinden alınıp bu hanedanın kuweti kırı la 
rak devlete baş eğdirilmişti. Bir süre
sonra sıranın kendisine geleceğine inanan halifelik hükümeti bundan derin
bir kaygı duymakta idi. ildeniz, oğlu ve
halefi Cihan Pehlivan Muhammed halifenin sadece manevi nüfuz sahibi, diğer
bir ifade ile müslümanların manevi' reisi
olması görüşünde idiler. Ancak her ikisi
de bu hususta fiili bir teşebbüste bulunmadılar. Çünkü bunun geniş karışık
Iıkiara yol açacağını hesap etmişlerdi.
Bu sı rada ülkenin çevresinde önemli siyasi 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 ellerine geçirdikleri gibi karşıianna çıkan
ildeniz'i de yenmeye muvaffak oldular.
Bunun üzerine atabeg bütün kuwetlerini topladı ve devlete tabi beylerin yardıma 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 ölçüde yağma ve tahrip akınları yapıldı.
Nahcıvan'da bir süre hasta yattıktan
sonra iyileşen Arslanşah, emir hacibi ve
danından
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Arslanşah.

üvey kardeşi Cihan Pehlivan Muhammed ile birlikte Hemedan'a dönmek
üzere yola çıktı. Tebriz'e gelince annesinin. 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 kendisini atabeg ilan etti. Bu, devlet idaresini bizzat eline almak hususunda Arslanşah için bulunmaz bir fırsattı . O da Irak
emirlerine dayanarak bu fırsatı kullanmak istedi. Hatta Cihan Pehlivan ile karşılaşmak için onlarla birlikte harekete
geçip Zencan'a kadar geldi ise de· burada hastalandı. Gerek bundan gerekse
şahsiyetinin zayıflığından
Hemedan'a
dönüp Cihan Pehlivan'a atabegliğini tanıdığını bildirerek devletin idaresini yeni atabege bıraktı ve ölümüne (Receb
572/ 0cak 1177) kadar ona hiçbir güçlük
çıkarmadı. Esasen buna sıhhati de müsaade etmiyordu. Bu sebeple onun Cihan Pehlivan tarafından zehirlendiğine
dair olan rivayet doğru değildir. Mezarı.
babası Tuğrul'un Hemedari'da yaptır
mış olduğu medresenin haziresindedir.
Zayıf yaratılışii

bir insan olan Arslangöz alıcı bir şekilde giyinmeyi. eğ
lence, ihtişam ve debdebeyi seviyordu.
Kaynaklarda adil. sakin, kibar. hatta
rnahcup tabiatlı bir hükümdar olarak
vasıflandırılan Arslanşah, bilhassa atabegleri ildeniz ve Cihan Pehlivan'ın dirayeti sayesinde hakimiyetini Ahlat'tan Horasan'a kadar genişletebilmiştir. Kendisinden sonra yerine geçen oğlu Tuğrul,
Irak Selçukluları'nın son hükümdarıdır.
şah
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Kur'an ve hadiste
ilahi hükümranlık ve taht anlamında
kullanılan bir terim.

_j

Sözlükteki asıl anlamı "yükseklik. yüksek yer ve yüksek şey"dir. Buna bağlı
olarak "tavan. ev, çadır; ayağın parmaklara doğru uzanan tümsek kısmı" gibi
manalarda da kullanı lmıştır. Ayrıca mecazi olarak "hükümranlık, şan, şeref ve
taht" anlamlarına da gelir.
Kitab-ı

Mukaddes'te

arş "kralın tahtı,

hükümranlık. Allah ' ın tahtı"

olmak üzere üç manada kullanılmıştır. Davud ve
Süleyman peygamberlerin tahtı ile Firavun'un tahtına arş adı verilirken kelimenin birinci anlamına (Luka, ı 1 32; ı. Krallar, 1/ 46; Yeremya, 22/ 30), ilahi' saltanatın eski zamandan beri kurulmuş olup
(Mezmurlar, 93 / 1-2) ebediyen devam
edeceği , bu saltanatın hak ve adalet temellerine dayandığı (Mezmurlar, 45 1 6)
belirtilirken de ikinci anlamına işaret
edilmiştir. Üçüncü anlamdaki arş ise Allah'ın ezelden beri üzerinde oturduğu
(Mezmurlar, 9/ 4, 6, 7, 47/ 8. 55 / 19 ; Vahiy,
6/ 13. 71 10) bir taht olup evrenin en yüksek 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 insana benzeyen özel yaratılışii dört canlı
mevcuttur (Vahiy, 4/ 6-10). Secdeye kapanan 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 (Yüsuf 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 edildiği on sekiz ayetin bir kısmında rabbü 'larş (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 yerin yaratılmasından bahseden bir ayette O'nun arşının su üzerinde bulunduğu
belirtilir (Hud ll / 7) . Bazı ayetlerde de
arşın büyük, değerli ve şerefli (azim, ke-
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oluşundan

söz edilir (et-Tevbe 9/

129; ei-Mü'minün 23 / ı 16). Arş melekler
tarafından taşınmaktadır

ve bu

taşıyı

cıların kıyamet günündeki sayısı sekizdir. Yine melekler arşın çevresini sarmış olup yüce Allah'ı övgü ve tesbih ile
anarlar (ez-Zümer 39/75; el-Mü' min 40/
7; el-Hakka 69/ 17). Kainatı yaratan ve
idare eden Allah arşa istiva • etmiştir
(Yunus 10 /3; er-Ra'd 13 / 2). Bazı müfessirler Kur'an'da yer alan "yükseltilmiş
tavan " ("es -sakfü'l-merfı'ı'", et-Tür 52 / 5)
tabiriyle arşın kastedildiğini belirtirler
(Süyüti, ed-Dürrü 'l -menşür, VI, 118) .

Hadislerde Allah'a, Cebrail'e ve şeyta
na ait olmak üzere üç ayrı arştan söz
edilir. Bunlardan Cebriiii'in ve şeytanın
arŞı hakkında fazla bilgi verilmez; sadece Hz. Peygamber'in, Cebrail'i gökle yer
arasında bir arş (taht) üzerinde otururken gördüğü belirtilir (Buhari, "Tefsir",
65 / 5; Müslim, "İman" , 257). Şeytanında
Allah'ın arşı gibi deniz (veya su) üzerinde
bir arşı bulunduğu, çevresinin yılanlarla
çevrili olduğu ve şeytanın insanları saptırmak üzere yardımcıianna emirleri buradan verip yeryüzüne saldığı bildirilir
(Müslim, "Mün&fıkıln", 66, 67, "Fiten", 87;
Tirmizi, "Fiten", 63). Hadislerde Allah'a
atfedilen arşın nitelikleri ise şöyle sıra
lanabilir: Göklerle yeryüzünün yaratıl
masından önce su üzerinde bulunan arş,
yedinci göğün üzerindeki firdevs (veya
adn) cennetinin üstündeydi. Allah da arşın fevkindedir (Bu h ari, "Tevl:_ıid", 2 ı,
"Bed,ü'l-.l].aliı:", 1, "Cihad", 4 ; Tirmizi,
"Tefsir", 6, 58, 68, "Şıfatü' l- cenne", 4) Alt,
üst, sağ , sol gibi yönleri, ağırlığı, gölgesi, köşeleri, sütunları bulunan bu arş
göğün üzerinde kubbe şeklinde duran
büyük ve değerli bir nesnedir (Buhari,
"Tevl_ıid" , 22, 23, "Tefsir", 65 1 5; Müslim,
"İman", 327, "Tevbe", 14, "?:ikir", 61-63;
Tirmizi, "Tefsir", 41). Arşın sütunları üzerinde kelime- i tevhid yazılıdır (Süyü ti,
el-ljasa, isü 'l-kübra, 1, ı 2- ı 3); sağında
Hz. Peygamber' e tahsis edilen makam-ı
mahmud* bulunmaktadır (Tirmizi, "Menakıb", l; Müsned, l, 398). Arş meleklerce taşınmakta ve Allah'ı tesbih eden
melekler onun etrafında dönmektedirler (Bu ha ri, Halku et'ali'l- 'ibad, s. 194;
Tirmizi, "Da'~vat", 79 ; İbn Hacer.' XXIV,
239). Şehidlerin ruhları arşın altında dolaşır (Müslim , "İm&re", 121). Kıyamet günü insanların hesaba çekilme işine baş
lanması için Hz. Peygamber arşın altın
da secdeye kapanarak şefaat dileyecektir (Müslim, "İman", 327). Hz. Peygamber
güneşin bir yörüngede (müstakar) seyrettiğini ifade eden ayetin (Yasin 36/ 38)

tefsirini yaparken onun yörüngesinin arşın altında olduğunu ifade etmiştir (Buhari, "Tevl_ıid" , 23 ; Müslim, "İın&n", 25025 1)

Hadis literatüründe arşla ilgili olarak
yer alan bu bilgilerin yanında Sünni- Şii
birçok kelam ve tefsir kitabı ile hadis
şerhi mahiyetindeki eserlerde Hz. Peygamber'e atfedilen daha başka bilgiler
de mevcuttur. Bu tür rivayetler arasın
da. arşın nurdan veya kırmızı, yeşil, sarı
ve beyaz renkli nurdan (İbn Ebü 'd-Dünya, vr. 48"; Matüridi, s. 70; Semerkandi, s.
123; Küleyni. s. 129) veya nur suyundan
(Aiüsi, XII. 9, 10) yahut kırmızı veya yeşil
yakuttan (Zemah şe ri, lll, 145; İbnü'l- Cev
zi , lll, 212) yaratılmış büyük bir nurani
cisim olduğunu belirtenler bulunduğu
gibi, onun Allah'ın nurundan yaratıldığı
nı ifade edenler de vardır (Zehebi, s. 5658, 96; İbn Kesir, Te{srr, lV, 182) . Bazı rivayetlerde arşın sütunları arasındaki
mesafenin çok uzun olduğu, güneşin ışı
ğını arşın nurundan aldığı (Matüridi, s.
70), bütün canlı varlıklara ait resimlerin
(bilgilerin ) arşta bulunduğu (Sa'lebi. s. Il).
bütün yaratıkların dillerine göre arşın
Allah'ı tesbih ettiği (Abbas ei-Kummi, ll.
ı 76). arşın göklerin üzerinde bir kubbe
gibi durduğu (Darekutni, vr. 70 " ). kıya
met günü yeniden şekiilenecek olan yer
yüzüne ineceği (İbn Kesir. en-Nihaye, ı ,
268) bildirilir. Söz konusu kaynaklarda
bazan dört, bazan sekiz sütunlu olarak
tanıtılan arşın koç şeklinde veya insan,
arslan, öküz, karta! yüzlü olan ve ayakları yerde, başları yedinci kat göğün üzerinde bulunan meleklerce taşındığı, sayıları dört olan bu taşıyıcıların ahirette bazı peygamberlerin de katılmasıyla
sekize ulaşacağı , Allah' ı tes b i h ederken
Arapça, diğer zamanlarda ise Farsça konuştukları nakledilir (Taberi, XXIV, 19,
26; XXIX, 33; Zemahşeri, lll. 415; Kazvini,
ı . 86) Fakat bu rivayetlerin çoğu İsraili
yafa dayanan asılsız bilgilerdir. Arşın
melekler tarafından taşınmasını, işlerin
yürütülmesi ve idare edilmesi anlamın
da bir mecaz olarak telakki edenler de
olmuştur (Beyzavi, lll, 221 ).
Hasan-ı Basri'nin görüşünü benimseyen bazı alimler arş ile kürsi* nin aynı
şey olduğunu ileri sürmüşlerse de bu
görüş çoğunluk tarafından kabul edilmemiştir (İbn Teymiyye, Mecma 'u {eta·
va, IV, 584). Ebü Müslim ei-İsfahani arşa
"kainat binasının çatısı" (Razi. XVII, 15)
manasını vermiştir. Kamil b. Kemal de
arşı "AIIah ' ın kayyüm oluşu" ile te'vil etmek istemiş , fakat karşı delillerle bunun isabetsizliği gösterilmiştir (Aiüsi, XII ,

9-1 0). Konuyla ilgili rivayetlerde belirtil-

meleklerden başka
dönen ve içlerinde Cebriiii ile Mikail'in de bulunduğu yetmiş
bin saf oluşturmuş melekler vardır. İs
rafil de sur• a üflemek için emir bekleyen bir görevli olarak arşın çevresinde
bulunmaktadır. Arşı taşıyan meleklerle
kürsi arasında nurdan oluşan yetmiş
veya yetmiş bin perde (hicab) bulunur
(Zem a h şe ri, IV, 152, Beyhaki, s. 508 ; ibnü 'I-Cevzi, VII, 208; Süyüti, ed-Dürrü ·ı
menşür, lll, 297, 298; V, 336). Naslarda
arşın , üzerinde bulunduğu belirtilen suyun mahiyeti hakkında farklı görüşler
ileri sürülmüştür. Bunları dört noktada
toplamak mümkündür : 1. Bu su ölüleri
diriltecek olan bir çeşit hayat suyudur
(Makdisi, ll , ı OJ . Kur' an 'da "el- bahrü'lmescür" (et-Tür 52 / 6) diye adlandırılan
"taşkın deniz" de bu sudur (Zehebi. s.
65). 2. Anasır-ı erbaadan biri olan ve bütün canlı varlıkların kaynağını oluşturan
suctur (M Re şid Rıza. XI I, 17). 3. Mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen qir sudur (ibn Hacer. XXVIII, 19 1) 4. Arşın su
üzerinde olması tamamen mecazi manada olup ilahi hakimiyet ve saltanatın
zorunluluk kanunlarından bağımsız bir
tarzda cereyan etmesi demektir (Eimalılı , IV, 2759-276 1ı Bu dört görüşten hadislerin teyit ettiği ve birçok alimin de
benimsediği , mahiyeti bilinmese de arşın altında gerçek anlamda bir suyun
mevcut olduğunu savunan görüştür. Bu
telakkiye göre arşın su üzerinde oluşu
bir geminin deniz üzerinde duruşu gibi
de değildir.
diğine

göre

taşıyıcı

arşın etrafında

Naslarda hakkında pek az bilgi verilen arş konusundaki itikadi tartışmalar
kelam ilminin teşekkül etmeye başladı
ğı hicri ll. asrın başlarına kadar uzanır.
Darimi'nin belirttiğine göre Cehmiyye
ve Mu'tezile gruplarının ortaya çıkışına
kadar geçen zaman içinde Ehl-i kitap'la
birlikte müslümanların tamamı , yed inci
kat göğün üstünde bulunan, meleklerce taşınıp çevresinde dönülen büyük ve
değerli bir arşın varlığına iman ettikleri
halde sözü edilen fırkaların bunu inkar
edip arş kavramına "mülk" yani "bütünüyle alem" manasma gelen yeni bir anlam vermelerinden itibaren Ehl-i sünnet'in ilk kaynaklarında "arşa iman " konusuna önemle yer verilmeye başlanmış
tır (er-Red 'ale 'l-Cehmiyye, s. 9) . Söz konusu kaynaklarda arşa imana dair müstakil fasıl-ların açılması, Darimi'nin bu
ifadesini doğrular mahiyettedir (bk ibn
Ebü Zemeneyn , vr. 29" ı . Hatta bu konu-
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da müstakil eserlerin bile yazıldığı bilinmektedir. ibn Ebü Şeybe'nin Kitiibü 'l 'Arş'ı ile Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsenna 'nın Feiii, ilü 'l - 'arş adlı eseri bunlardan bazılarıdır (Keş{ü'z·?unan, ll , I 276,
ı 438) Benzeri eserler daha sonra da kaleme alınmıştır. Kelam ilminin giderek
yayılması ve Ehl-i sünnet alimlerince de
kullanılan bir metot haline gelmesiyle
akaid ve kelam kitaplarında arş, manası.
mahiyeti. yaratılm ı şlığı ve Allah'la ilişkisi
bakımından tartışma konusu olmuştur.
Cehmiyye'nin arşa verdiği "mülk" yani "yerleri ve gökleriyle birlikte bütün
alem" manası Mu'tezile kelamcıları tarafından da benimsenerek savunulmuş
tur. Ebü Hanife, Eş· ari ve Matüridi dı
şındaki Sünni kelamcıların çoğunluğu ile
bazı Şii alimler Cehmiyye ve Mu'tezile'nin tesiriyle arşa "mülk" manası vermiş
lerse de zamanla islam filozoflarının ko nu ile ilgili düşünce l erinden etkilenerek
onu "alemi her yönden kuşatıp sınırla
yan ve her taraftan yuvarlak olan dokuzuncu felek" diye açıklamışlardır (Razi.
XII. 147 ; Beyzavi, ll, 245; et·Ta ' rr{at, "'arş"
md .; Ubeydullah es-Semerkandi, vr. 2•).
Böylece kelamcılar istiva meselesinin zihne getirdiği antropomorfist güçlüklerden kurtulmak için arşa "mülk" ve "saltanat" manası vermekle birlikte onun
harici varlığı bulunan bir nesne olduğu
nu kabul etmeye de mecbur kalmışlar.
en azından arş kavramının her iki anlamı da kapsadığı görüşünü benimsemiş
lerdir (ibn Fürek, s. 43; Nesefi, Tebştra,
vr. 61 b). Hatta arşın şekil ve mahiyetinin bilinemeyeceği, fakat göklerin üstünde bulunan bir cisim olduğu noktasında müslümanların ittifak ettikleri bile öne sürülmüştür (Pezdevi, s. 223-224;
ibnü' I-Arabi. s. 313-314; Razi, X:V, 238;
x:vıı. ı 3, ı 87)
Alem anlayışlarını Batlamyus nazariyesine dayandıran islam filozofları. kürsinin yedi kat gök ile yedi kat yere nazaran büyüklüğünü çölün ortasına atıl
mış bir yüzük halkasına, arşın da kürsiye göre büyüklüğünü çölün halkaya
olan büyüklüğüne benzeten, böylece arşın kainata nisbetle büyüklüğünü anlatan bir hadisi de (ibn Hacer, XX:VIII, 386)
delil göstererek kürsinin "felek-i sevabit", arşın ise "felek-i atlas" olduğunu
öne sürmüşler ve bütün felekleri arşın
hareket ettirdiğini savunmuşlardır (ibn
Sina, Risaletü 'l· 'arş, vr. 495a·b; Razi, XIV,
118, 120). Bazı kelamcıların arş hakkın
da yaptığı yorumların da kaynağını teş 
kil eden (ibn Teym iyye, Mecma 'u {etaua,
408

VI, 54) bu nazariye günümüzde

değerini

kaybetmiştir.

Selefiyye'ye mensup alimler ise Kur'an'da ve özellikle hadislerde yer alan bilgilere dayanarak arşı alemden ayrı bir
nesne kabul etmişler, onun yedinci kat
göğün üstündeki adn veya firdevs cennetinin üzerinde kubbe şeklinde bir taht
olduğunu ve alemin buradan idare edildiğini söylemişler. görüşlerine muhalefet eden kelamcılarla filozofları da şid
detle tenkit etmişlerdir (Ahmed b. Hanbel. s. I02 ; ibn Teymiyye, Mecma'atü 'r·re·
sa' il, IV, ı ı 1-1 12 ; ibn Kayyim, f:iadi 'l·er·
uah, s. 59-60, 332-333) . Çünkü onlara göre naslarda belirtilen özellikleri dikkate
alarak arşa "ilahi tasarrufu n hüküm sürdüğü alemin tamamı" manasını vermek
imkansızdır. Arşın melekler tarafından
taşınması, etrafında dönülmesi, göklerle yerin yaratılmasından önce mevcut olması, aynı ayette yedi gök ile arşın birbirinden ayrı varlıklar şeklinde mütalaa
edilerek Allah ' ın yedi göğün de büyük
arşın da rabbi olduğunun belirtilmesi
(Darimi, er·Red 'ale 'l·Cehmiyye, s. 9, 101I; a. mlf., er-Red 'ale'l·Merfsf, s. 436). alt,
üst gibi cihetlerinin ve ayrıca sütunlarının bulunması (Şerhu 'l·'Ak:fdeti't· Taf:ıa·

uiyye, s. 252; Alüsi, XVI, 154). ilk devir
alimlerince sadece "taht" manasında
kullanılması (ibn Kuteybe, s. 37 vd. ; ibnü'I-Cevzi, III, 213) ve Kur'an'da Allah'ın
değerli (kerim) bir arş sahibi olarak nitelendirilmesi gibi hususlar. Selefiyye'nin arşa "mülk" manası vermeye engel
gördüğü belli başlı dayanaklardır (ibn
Teymiyye, Mecma 'atü'r·resa, il, IV, 108109) . Zira ayet ve hadislerde belirtilen
bu nitelikleri göz önünde bulundurup
arş kelimesinin geçtiği yerlere "mülk"
veya "alem " kelimesini koyarak söz konusu naslardan anlamlı hükümler çıkar
mak her zaman mümkün olmaz. Mesela arş kelimesinin geçtiği bazı nasları ,
"Mülkün etrafını meleklerin kuşattığını
görürsün"; "Bir de ne göreyim, Musa
mülkün sütunlarından birine tutunmuş" ;
"Mülkün altına gider ve secdeye kapa nırım"

şeklinde

anlamanın

yaniışiiğı

M. Reşid Rıza. arşı gerçek manasında kabul etmeyi Allah'ın hükümranlığını ifade etmek için daha uygun
görür. Zira ona göre ancak büyük bir
arş, büyük bir mülkün idare edilmekte
olduğunu gösterir (Te{sfrü'l·menar, Xl,
91 ). Selefiyye 'ye göre arş, . filozofların
öne sürdüğü gibi alemin tamamını içine
alan bir küre şeklinde de değildir.
. Çünkü "mülk" manasma alınmasını imaçıktır.

kansız kılan sebepler. onun küre şeklin 
de olmasına da engel teşkil eder. Hadislerde de cennetin ortasında ve üstünde bulunan bir kubbe gibi tasvir edilmesi (Beyhakı . s. 528), arşın küre şeklin
de olmadığını göstermektedir (ibn Teymiyye, Mecma'u fetaua, V, 150-152; VI,
547). Bununla birlikte hadislerdeki tasvirleri, arşın küre şeklinde olmasına engel görmeyenler de vardır (Meydani. s.
9l;Alüsi,X:Vl, 161)
Arşın yaratılmış olup olmadığı konusuna gelince. islam alimlerinin çoğunlu
ğuna göre o Allah'ın yarattığı ilk varlık
tır (Malati, s. ı 02; Darimi, er-Red 'ale 'l·
Merfsf, s. 437 ; Razi, XXII , 14, 187). ilk yaratığın su veya kalem o l duğunu ileri sürenler varsa da bunların yaratılıştaki öncelikleri. göklerin ve yeryüzünün yaratı 
lışına nisbetle izafi olduğu kabul edilmektedir (M. Reşid Rıza, ı. 149). ibn Huzeyme gibi bazı alimler. "Allah vardı. ondan önce hiçbir şey yoktu ve arşı su üzerinde idi" (Buhari, "Bed'ü'l-b~", I) hadisi ile ibn Abbas'tan nakledilen, "Allah
hiçbir şey yaratmadan önce arşı su üzerinde idi" (Darimi, er-Red 'ale'l·Cehmiyye,
s. ı 2) şeklindeki habere dayanarak arşın
ezelden beri Allah'la beraber var olan
)\adim bir nesne olduğunu savunmuş
lardır (Ayni, XX. 299) ibn Teymiyye arşın
yaratılmış olduğunu belirtir (Mecma 'a·
ti{r·resa'il, IV, 354-.355; a.mlf .. Mecma'u
fetaua, V, 145-1 46, 314). Ancak onun arşı
tür olarak kadim, fakat zat olarak hadis telakki ettiğini iddia edenler olmuş
tur (Muhsin el-Emin. s. 486-487) Nu'man
b. Mahmud el-Alusi ise bunun ibn Teymiyye'ye yapılmış bir iftira olduğunu
söyler (C ila, ü 'l· 'ay ney n, s. 206). Arşın
kadim olduğu iddiası. onun su üzerinde
yaratıldığını açıkça belirten hadis (Tirmizi. "Tefsir", ı 2) ve saha be sözleri (Taberi,
XII , 3-4; Makdisi. ı. 148-149) yanında selef alimleriyle kelamcıların uluhiyyet an-

layışına aykırı düşmektedir.
Arşla ilgili olarak üzerinde durı..ilan Allah- arş ilişkisi konusunda da farklı görüşler mevcuttur. Cehmiyye. Mu'tezile ve
bazı Şia kelamcıları Allah· la arş arasın 
daki münasebeti izah etme güçlüğün
den kurtulmak için arşın Allah'a nisbet
edilen müstakil varlığını inkar edip nasIara muhalif düşmüşlerdir (Eş' ari, Maka·
lat, s. 210; Ka di Abdülcebbar, s. 351 ; Abbas el-Kummi, ll , I 75) . Buna karşılık Müşebbihe. Mücessime ve Kerramiyye mensupları arşın Allah ' ın mekanı olduğu
nu. aksi takdirde melekler tarafından
taşınmasına ve etrafında dönülmesine

ARŞ

bir mana verilemeyeceğini söylemişler
dir (Bağdadi, s. 73, 77, ı ı 2) Ebü Hanife
ve Ebü'l-Hasan el-Eş'arf. Allah'ın, yaratıklarından ayrı olarak arşın üstünde olduğuna inanmayı gerekli görerek arşı
Allah ile yaratıkları arasında bir sınır kabul etmişlerdir (Ebü Hanife, el-Vaşıyye,
s. 75; Eş'ari, el-ibane, s. 105- I 09) Ebu
Mansur el- Matürldi'ye göre Allah- arş
ilişkisi naslarda belirtildiği şekilde ispat
edilmeli, ancak teşbih de nefyedilerek
gerçek manasının bilinemeyeceğine inanılmalıdır (KWibü't- Tevfıid, s. 74-75) . Daha sonra gelen Eş'ariyye ve Matürldiyye
kelamcıları arşın varlığını inkar etmemekle birlikte. Allah'ı sonsuz ve sınırsız
bir varlık olarak kabul edip arşın üstünde, herhangi bir yerde veya bir yönde
bulunması cisim olmasını gerektireceği
için O'nunla arş arasında bir yön ve mekan münasebeti kurulamayacağını savunmuşlardır (Gazzali, el-iktisad, s. 29;
Nesefı, Tebşıra, vr. 62•-63 •); Fahreddin
er-Razi, ilahi emirlerin ilk muhatapları
olan meleklerin bulunduğu bir yer olması itibariyle arş ile Allah arasında sadece kainatın yönetilmesi açısından bir
ilişki kurulabileceğini belirtir (Esasü't-tal).dis, s. 158) Selefiyye'ye göre ise Allah'la
arş arasında naslarda ispat edilen. ashap ve tabiln alimleri yanında müctehid
imamlarca da kabul edilen bir yön iliş
kisi mevcut olup bunun inkarı mümkün
değildir (Buhari, ljalku ef'ali'l- 'ibad, s.
I 20- 134; İ bn Kayyim, i cUma 'u 'l - cüyuşi'l
islamiyye, s. 39, 41 -43). Bunlara göre Allah zatıyla yaratıkları arasında değil arşın üstündedir, ahirette de öyle olacaktır; ancak arşa bitişmekten, dokunmaktan, ona hulül etmekten münezzehtir.
O'nun a rşın üzerinde oluşu, bir insanın
taht üzerinde oturuşu veya bir cismin
diğer bir cisim üzerinde duruşu gibi düşünülemez. Çünkü Allah 'ın zatı da sıfat
ları da yaratıklara benzemediğinden
O'nun yaratılmış bir nesne olan arşla
ilişkisini kavramak imkansızdır (İbn Teymiyye, Mecma'u {etava, V, 199, 258, 388).
M. Reşld Rıza , kelamcıların, gayb alemini duyular alemine kıyas ettiklerinden Allah- arş ilişkisini inkar ettiklerini
belirterek Allah'ın kainatı idare ederken
arşı vasıta yaptığını. emirleri önce arş
ehline verdiğini, emirlerin buradan ilgili
yerlere ulaştığını kabul edip ulühiyyetin
arşla olan münasebetine böyle bir açık
lama getirir ki (Te{sfrü 'l -menar, lll. 2172 ı 8) bu açıklama hadislerde yer alan bilgilere uygun görünmektedir (Müslim,
"Selam", 124)

Öyle görünüyor ki mahiyeti. Allah ve
kainatla ilişkisi ne olursa olsuri, arşın ilahi azarnet ve saltanatın tasviri gibi mecazi manası varsa da sadece bu manaya itibar ederek onun gerçek bir varlığı
bulunan, meleklerce taşınıp çevresinde
dönülen ulvl bir makam olduğunu inkar
etmek naslara aykırı düşmektedir; dolayısıyla ashap ve tabiinden beri inanıla 
gelen şekliyle arşın mevcudiyetini kabul
etmek gerekmektedir.
Bazı müsteşrikler, Kur'an ve hadislerde yer alan arş ile Kitab-ı Mukaddes'te
belirtilen arş kavramı arasında benzerlikler bulunduğu gerekçesiyle. Hz. Muhammed'in bu kavramı yahudilerden aldığını iddia etmişlerse de görüşlerini
destekleyecek geçerli bir delil ortaya koyamamışlardır. Onlara göre arş kavra mının yer aldığı bütün süreler. Hz. Muhammed' in yahudilerle karşılaşıp bilgi
aldığını sandıkları bir yer olan Medine
devrine aittir (Thomas, s. 202-22 ı) . Halbuki arş kelimesi daha önce Mekke'de
nazil olan sürelerde de geçmektedir (mesela bk. et-Tekvir 81 /20; ei-BurOc 85 / 15).
Ayrıca söz konusu iddia. bütün semavl
dinlerce kabul edilen ilahi kitapların vahye dayandığı esasına da aykırı düşmek
tedir. Kur'an'da yer alan bilgilerin geçmiş ilahi kitaplardaki bilgileri doğrula
ması. her şeyden önce hepsinin ilahi kaynaklı olduğu gerçeğine bağlanmalıdır.
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