11035 - ALLAH TEÂLÂ ARŞ'ININ ÜZERİNE İSTİVÂ ETMİŞTİR VE İLMİ İLE BİZE
YAKINDIR
Soru

Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
٤ : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﻌﺎرج اﻵﻳﺔﻨَﺔ ﺳﻟْﻒ اﻴﻦﺴ ﺧَﻤهﻘْﺪَارﺎنَ ﻣ ﻛمﻮ ﻳ ﻓﻪﻟَﻴ اوحاﻟﺮﺔُ وﻼﺋ اﻟْﻤجﺮ]ﺗَﻌ
"Melekler ve Ruh (Cebrail), O'na (O'nun huzuruna), miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl (mü'min
için ise bir farz namazı vakti kadar) olan bir günde yükselip çıkar." Bu, Allah Teâlâ'nın arşının
üzerine oturmuş (istivâ etmiş) olduğu halde dünya ile ilgili işleri hükmekte ve yönetmekte
olduğuna delâlet eder mi? Buna göre Allah Teâlâ bize, şah damarlarımızdan nasıl daha yakın
olabiliyor?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Kur'an, sünnet ve İslâm ümmetinin ilk müslümanlarının oybirliğiyle sâbittr ki, Allah Teâlâ yedi kat
semâsının üzerinde Arş'ının üzerine kurulmuştur. O, en yücedir ve O, her şeyin üzerindedir. O'nun
üzerinde hiçbir şey yoktur.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻓَﻼ اﻴﻊﻻ ﺷَﻔ وﻟ وﻦ ﻣﻪوﻧ دﻦ ﻣﻢَﺎ ﻟشِ ﻣﺮ اﻟْﻌَﻠى ﻋﺘَﻮ اﺳ ﺛُﻢﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳﺎ ﻓﻤﻨَﻬﻴﺎ ﺑﻣ وضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻪاﻟ
٤ :ونَ ] ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة اﻵﻳﺔﺮ] ﺗَﺘَﺬَﻛ
"Allah, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da Arş'ın üzerine istivâ
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etmiştir. (Ey insanlar!) O'nun dışında sizin (işinizi görecek) ne bir dostunuz, ne de (Allah'ın
azabından kurtulmanız için size O'nun katında şefaat edecek) bir şefaatçınız vardır. O halde (ey
insanlar!) düşünüp öğüt almaz mısınız?"[1]
Yine Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur
ﻢ ذَﻟﻪذْﻧﺪِ اﻌ ﺑﻦ ﻣ اﻴﻊ ﺷَﻔﻦﺎ ﻣ ﻣﺮﻣ اﺮِﺪَﺑشِ ﻳﺮ اﻟْﻌَﻠى ﻋﺘَﻮ اﺳ ﺛُﻢﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳ ﻓضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻪ اﻟﻢﺑنﱠ را
٣ :ونَ ] ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ اﻵﻳﺔﺮﻓَﻼ ﺗَﺬَﻛ اﺪُوهﺒ ﻓَﺎﻋﻢﺑ رﻪ] اﻟ
"Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş'ın üzerine istivâ eden, işleri
(kullarının işlerini) yerli yerince idâre eden Allah'tır. O'nun izni olmadan hiç kimse (O'nun yanında)
şefaatçı olamaz. İşte bu sıfatlara sahip olan Rabbinize yalnızca ibâdet edin (ibâdeti O'na hâlis kılın).
(Bu âyetlere rağmen) hala düşünmüyor musunuz?"[2]
Yine, bu konuda şöyle buyurmuştur
ٌ ﺷَﺪِﻳﺪﺬَاب ﻋﻢﺎتِ ﻟَﻬﯩِﻴونَ اﻟﺴﺮﻤ ﻳاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻪﻓَﻌﺮ ﻳﺢﺎﻟ اﻟﺼﻞﻤاﻟْﻌ وﺐِ اﻟﻄﱠﻴﻢﻠْﺪُ اﻟﻌﺼ ﻳﻪﻟَﻴﻴﻌﺎً اﻤةُ ﺟﺰ اﻟْﻌﻠﱠﻪةَ ﻓَﻠﺰﺮِﻳﺪُ اﻟْﻌﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻣ
١٠ : ] ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ اﻵﻳﺔﻮرﺒ ﻳﻮﻚَ ﻫوﻟَﺌ اﺮﻣ]و
"Kim, (dünya ve âhirette) izzet ve şeref istiyorsa, (izzet ve şereﬁ, O'ndan istesin). Bilsin ki, izzet ve
şereﬁn hepsi Allah'ındır. Güzel sözler, yalnızca O'na çıkar ve salih amel O'na yükselir. Kötülükleri
işlemek için tuzak kuranlara çetin bir azap vardır ve onların tuzağı mutlaka bozulacaktır."[3]
Allah Teâlâ, yine şöyle buyurmuştur
٣ : ] ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻵﻳﺔﻴﻢﻠ ﻋءَ ﺷﻞِ ﺑﻮﻫ وﻦﺎﻃاﻟْﺒ وﺮاﻟﻈﱠﺎﻫ وﺮﺧا ولو اﻮ] ﻫ
"O, İlk'tir (O'ndan önce hiçbir şey yoktur), Son'dur (O'ndan sonra hiçbir şey yoktur), Zâhir'dir
(O'nun üzerinde hiçbir şey yoktur), Bâtın'dır (O'nun dışında hiçbir şey yoktur). O her şeyi hakkıyla
bilendir (yerde ve gökte olan hiçbir şey O'na gizli-saklı kalmaz.)"[4]
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Bu anlamda âyetler ve hadisler çoktur. Bununla birlikte Allah Teâlâ, nerede olurlarsa olsunlar,
ilmiyle kullarıyla beraber olduğunu haber vermiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
َﻧدﻻ ا وﻢﻬﺎدِﺳ ﺳﻮ ﻫ اﺔﺴﻻ ﺧَﻤ وﻢﻬاﺑِﻌ رﻮ ﻫ اى ﺛَﻼﺛَﺔﻮ ﻧَﺠﻦﻮنُ ﻣﺎ ﻳضِ ﻣر اﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻠَﻢﻌ ﻳﻪنﱠ اﻟ ا ﺗَﺮﻟَﻢا
[ ٧ : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ اﻵﻳﺔﻴﻢﻠ ﻋءَ ﺷﻞِ ﺑﻪنﱠ اﻟ اﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﻠُﻮا ﻳﻤﺎ ﻋ ﺑِﻤﻢﻬﯩِﻨَﺒ ﻳﺎﻧُﻮا ﺛُﻢﺎ ﻛ ﻣﻦﻳ اﻢﻬﻌ ﻣﻮ ﻫ اﺜَﺮﻛﻻ اﻚَ و ذَﻟﻦﻣ
"Allah'ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde,
(ilmi ve kuşatmasıyla) dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde (ilmi ve
kuşatmasıyla) altıncısı mutlaka O'dur. İster bundan (bu sayıdan) az olsunlar, isterse çok olsunlar ve
nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O (ilmi ve kuşatmasıyla) mutlaka onlarla beraberdir. Sonra da
kıyâmet günü (bütün) yaptıklarını onlara haber verecektir. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla
bilendir."[5]
Hatta Allah Teâlâ, Arş'ının üzerine istivâ etmesi ve ilmiyle kullarıyla beraber olmasını bir âyette
toplayarak şöyle buyurmuştur:
ﻦ ﻣﻨْﺰِلﺎ ﻳﻣﺎ وﻨْﻬ ﻣجﺨْﺮﺎ ﻳﻣضِ ور ا ﻓﺞﻠﺎ ﻳ ﻣﻠَﻢﻌشِ ﻳﺮ اﻟْﻌَﻠى ﻋﺘَﻮ اﺳ ﺛُﻢﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳ ﻓضرااتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻮﻫ
٤ : ] ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻵﻳﺔﻴﺮﺼﻠُﻮنَ ﺑﻤﺎ ﺗَﻌ ﺑِﻤﻪاﻟ وﻨْﺘُﻢﺎ ﻛ ﻣﻦﻳ اﻢﻌ ﻣﻮﻫﺎ وﻴﻬ ﻓجﺮﻌﺎ ﻳﻣ وﺎءﻤ] اﻟﺴ
"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ eden, (tohum ve yağmur suyu gibi)
yere gireni ve (bitki ve meyveler gibi) yerden çıkanı, (yağmur gibi) gökten ineni ve (melekler ve
ameller gibi) göğe çıkanı bilen O'dur. Nerede olursanız olun, O (ilmiyle) sizinle beraberdir. Allah,
yaptıklarınızı hakkıyla görendir."[6]
Allah Teâlâ'nın bizimle beraber olması, O'nun yaratılanlarla içiçe olduğu ve onlarla birlikte olduğu
anlamına gelmez.Aksine ilmiyle kullarıyla beraberdir.O, Arş'nın üzerindedir. Kullarının yaptıkları
hiçbir şey O'na gizli-saklı kalmaz.
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Allah Teâlâ'nın:
١٦ :رِﻳﺪِ ]ﺳﻮرة ق اﻵﻳﺔ اﻟْﻮﻞﺒ ﺣﻦ ﻣﻪﻟَﻴ ابﻗْﺮ اﻦﻧَﺤ وﻪ ﻧَﻔْﺴ ﺑِﻪﻮِسﺳﺎ ﺗُﻮ ﻣﻠَﻢﻧَﻌﺎنَ وﻧْﺴﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ا]و
"Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Çünkü biz, ona
şahdamarından daha yakınız."[7]
Sözüne gelince, müfessirlerin çoğunluğu, âyette geçen Allah Teâlâ'nın yakın olmasından kastın;
"O'nun, kullarının amellerini kaydetmekle görevli melekleri vasıtasıyla yakın olmasıdır," şeklinde
tefsir etmişlerdir.
Bazı âlimler de Allah Teâlâ'nın yakın olmasından kastın; "-maiyyet/birlikte olma konusunda olduğu
gibi- ilmiyle yakın olmasıdır," şeklinde tefsir etmişlerdir.
İşte bu, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in, Allah Teâlâ'nın kullarının üzerinde ve ilmiyle onlarla beraber
olduğu konusundaki izlediği yoldur.Onlar,Allah Teâlâ'yı yarattığı şeylerde tezahür ettiği
söylemekten tenzih ederler.Cehmiyye ve onlara uyan sapık fırkalara gelince, onlar Allah Teâlâ'nın
zâtıyla yarattıklarından yücelmesini ve Arş'ının üzerine istivâ etmesini reddetmiş ve: "Allah Teâlâ
her yerdedir," demişlerdir.
Allah Teâlâ'dan müslümanlar için hidâyet dileriz.
_______________________________________________

[1] Secde Sûresi: 4

[2] Yunus Sûresi: 3

[3] Fâtır Sûresi: 10
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