
Sanatlar (1-11. istanbul, ts.); Türk Sanatı 
(yazarı n Fra nsızca olarak 1939'da basılan 
eserinin Türkçe aslıdır, istanbul 1970). Sa
nat Sözlük ve Ansiklopedisi: Istılôhat-ı 

Mi 'môriy)re (istanbul 1324) ; Istılôhôt-ı 
Mi'môriyye (istanbul 1328); Istılôhôt-ı 

İlmiyye Encümeni Tarafından Sanayi-i 
Nefisede Mevcut Kelimôt ve Ta'birôt 
İçin Vaz ve Tedvini Tensib Olunan Is
tılôhôt Mecmuası (istanbul 1330). Fran
sızca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den 
Fransızca'ya Sanat Karnusu (istanbul 
1340. ikinci kısım 1341) ; Fransızca 'dan 

Türkçe'ye Sanat Lugatı (Ankara 1944); 
Sanat Ansiklopedisi (l-V, istanbul 1943-
1952) Milsiki Tarihi: Türk Milsikisi ve 
Yeniçeri Mehter Muzikası Hakkında 
Mütôlaôt (istanbul 1327) ; Büyük Halk 
Besleeisi Muhlis Sabahaddin, Hayatı, 
Eserleri, Musikimizdeki Yeri (istanbul 
1947). Hatırat: Seyyar Sergi ile Seya
hat İntibaları (istanbul 1928); "Türk Re
sim Sanatında Yetmiş Yıllık Hayatım" (4 
Mart 1955'ten itibaren Yen i istanbul gaze
tesinde tefrika edilmiştir); "Yıldız Sara
yı'ndan Mütareke'ye Kadar Celal Esad 
Arseven ·in Hatıraları" ( 17 Ocak 1960'tan 
itibaren Dünya gazetesinde otuz bir tefri
ka) Bunların dışında tam adları tesbit 
edilemeyen bazı basılmış kitapları ve ba
sılmamış eserleriyle günlük gazete ve 
dergilerde çıkmış pek çok yazısı vardır. 
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Arseven", TK, sy. 113 11972). s. 303-314; R. 
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ARSlAN ARGUN 

(ö. 490 / 1097) 

Sultan Alparslan'ın oğlu. 
_j 

Bazı kaynaklarda Alparslan'ın 458'de 
( ı 066) büyük dedesi Selçuk'un Seyhun 
kıyısındaki Cend şehrinde bulunan me
zarını ziyaret edip Harizm'e dönünce bu 
ülkenin beyliğini oğullarından Arslan Ar-

gun'a verdiği zikrediliyorsa da (AI]bti.rü'd
deuleli 's-Selcü~ıyye, s. 40; ibnü'I-Esir, X, 

50; ikinci eserde yanlışlıkla kardeşi denil
mektedir, aslında iki müellif de aynı kay
nağa dayanmışlardır) bu haberin doğru
luğu bazı sebeplerden dolayı şüpheli gö
rünmektedir. Önce. Harizm'in Arslan Ar
gun'a verildiğine dair bilgiler diğer kay
naklarca teyit edilmemektedir. İkinci ola
rak. Arslan Argun'un 490 (1097) yılında 
yirmi altı yaşında öldürüldüğü bildiril
mektedir. Üçüncü olarak da eğer Ars
lan Argun yetişkin yaşta bir şehzade ol
saydı Melikşah devrinde, kardeşleri Te
kiş ve Tutuş gibi. önemli bir bölgenin 
meliki olarak adının kaynaklarda geç
mesi beklenirdi. Halbuki onun Melikşah 
devrinde Hemedan - Save taraflarında 
7000 altın gibi mütevazi bir gelir geti
ren dirliğe sahip olduğu bilinmektedir. 
Bu sebeple Alparslan'ın Harizm'in beyli
ğini verdiği bildirilen oğlu , büyük bir ih
timalle Arslan Argun değil en büyük oğ
lu Ayaz'dır. Çünkü 1066 yılındaki bu se
ferde Ayaz babasına refakat etmişti. 

Melikşah 1092 yılında Bağdat'a geldi
ğinde yanında kardeşi Arslan Argun da 
bulunuyordu. Melikşah ' ın bir süre sonra 
orada ölümü üzerine Arslan Argun yedi 
memlük* ü ile birlikte Bağdat'tan He
medan'a gitti. Sultan'ın ölümü geniş im
paratorluğun her tarafında dış ve iç düş
manlarla muhteris insanları harekete 
geçirmişti. Bunların bir kısmı da Arslan 
Argun'u Selçuklu tahtını ele geçirme
ye teşvik etti. O da bu teşvikiere kapılıp 
onlarla birlikte Horasan · a gittiyse de 
Nişabur' a giremedi. Fakat Merv Valisi 
(Şahne) Kudan (?) şehrin kapılarını ona 
açtı. Böylece Merv'e hakim olan Arslan 
Argun'un etrafına çok sayıda asker top
landı. Arslan Argun bu askerle Belh'i Ni
zamülmülk'ün oğlu Fahrülmülk'ün elin
den aldı. Tirmiz ve Nişabur şehirleriyle 
birlikte hemen hemen bütün Horasan'ı 
ele geçirdikten sonra Berkyaruk'a ve ve
ziri Müeyyedülmülk'e mektup yazıp Nişa
bur müstesna olmak üzere dedesi Çağ
rı Bey'in ülkesinin kendisine verilmesini 
istedi, buna karşılık onu metbO tanıyıp 
her yıl vergi ödeyeceğini bildirdi. Berk
yaruk, kardeşi Mahmud ve amcası Tu
tuş ile mücadele halinde olduğundan 
Arslan Argun'a cevap vermedi ve böyle
ce onun isteğini kabul etmiş gibi görün
dü. Fakat bir süre sonra durumu düze
lince Arslan Argun'un üzerine diğer am
cası Böri Bars'ı gönderdi. Böri Bars'ın 

emrinde Yauız (Yağız ?) oğlu Mesud. AI
tuntaş gibi değerli emirler bulunuyor
du. Bunlardan Emir Mesud'un babası 

ARSLAN ARGUN 

Yabız. Çağrı Bey'in askerinin başkuman
ctanı olduğundan Türkmen asıllı Mesud'
un sultanlar katında büyük bir itibarı 

vardı. Yapılan savaşta Böri Bars. adı ge
çen emirlerin dirayeti sayesinde galip 
geldi. Arslan Argun Belh'e çekildi. Böri 
Bars da kışı Herana geçirmeye başla
dı. Ancak Emir Altuntaş, herhalde duy
duğu kıskançlıktan dolayı, kendisini zi
yarete gelen Emir Mesud ile oğlunu öl
dürdü. Bu, Böri Bars'ın da felakete uğ
ramasına sebep oldu. Zira Mesud tec
rübeli ve muktedir bir kumandan olup 
ayrıca Türkmenler üzerinde de nüfuz 
sahibi idi. Belh'e çekilmiş olan Arslan 
Argun çoğu Türkmenler'den olmak üze
re yeni bir ordu toplamaya muvaffak 
olmuştu. Böri Bars Herat'ta oturmakta 
iken Merv üzerine yürüyen Arslan Ar
gun şehri zaptedip halkın çoğunu öldür
müş ve surlarını da yıkmıştı. Bunu ha
ber alan Böri Bars harekete geçti ise 
de Merv yakınlarında yeniidi ve kaçar
ken yakalandı (1095). Böri Bars'ın sava
şı kaybetmesinde Emir Mesud 'un Altun
taş tarafından öldürülmesi pek mühim 
bir amil teşkil etmişti. Arslan Argun kar
deşi Böri Bars'ı bir süre Tirmiz Kalesi'n
de hapsettikten sonra öldürttü. Merv'i 
merkez edinen Arslan Argun Horasan'ın 
diğer şehirlerini de yeniden idaresi altı
na aldı ve böylece Horasan'a hakim ol
du. Fakat tam bu sırada beklenmedik 
bir hadise cereyan etti ve Arslan Argun 
Merv'deki sarayında genç bir kölesi ta
rafından hançerlenerek öldürüldü ( 17 
Safer 490 /3 Şubat 1097) Köle bir soru 
üzerine efendisini insanları onun zul
münden kurtarmak için öldürdüğünü 

söylemiştir. Bununla beraber kendisine 
karşı sertçe davranışlarından veya baş
ka şahsi bir sebepten dolayı onu öldür
düğü şüphesizdir. Kaynaklarda tam bir 
ittifakla Arslan Argun'un gerçekten sert 
mizaçlı, acımasız ve gaddar bir melik ol
duğu ifade edilir. Nitekim Böri Bars'ın 
veziri İmadülmülk Ebü'I-Kasım b. Niza
mülmülk'ü, 300.000 altınını aldıktan son
ra öldürttüğü gibi Merv, Şehristan, Seb
zevar ve diğer yerlerin surlarını, Serahs'ın 
kalesini ve Nişabur'un hisarını da halkın 
kendisine muhalefet · etmelerini önle
mek için yıktırmıştır. 

Arslan Argun'un öldürülmesi üzerine 
adamları yedi yaşındaki oğlunu (Alp Ar
gun veya Key Argun) yerine geçirdiler. Fa
kat Berkyaruk'un aynı yıl Horasan'a gel
mesi üzerine Arslan Argun' un oğlu ve 
askerleri Toharistan'a çekilip sultandan 
affedilmelerini istediler; isteklerinin ka
bul edilmesi üzerine Arslan Argun'un 
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oğlu 1 5.000 atlı ile Berkyaruk' un huzu
runa geldi. Gerçekten genç olduğu ka
dar merhametli ve iyi kalpli bir hüküm
dar olan Berkyaruk, Arslan Argun'un 
oğluna şefkatle muamele etti: babası
nın Hemedan ve Save taraflarındaki es
ki dirliğini ona verdi. Sultanın annesi Zü
beyde Hatun çocuğun terbiyesini üzeri
ne aldı. Şehzadenin yanındaki askerler 
de Berkyaruk'un buyruğunda olan emir
lerin hizmetine girdiler. 
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33, 34, 40, 54, 84-86; Ravendi, Rahatü's-su
dür (nşr. Muhammed İkbal). London 1921, s. 
143; İbnü'I-Esir, el-Kamil, IX, 591; X, 50, 75, 
262-265; Bündari. Zübdetü'n-f'lusra (nşr. M. 
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ARSlAN BABA 

Yeseviyye tarikatının kurucusu 
Ahmed Yesevi'nin 

(ö. 562/1166) 
ilk mürşidi olduğu söylenen kişi. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Bazı kaynaklar ismini Baba Ars
lan, Arslan Baba veya Arap Arslan Baba 
şeklinde kaydetmektedir. Yesevi men
kıbelerine göre siyah ırktan olan Arslan 
Baba ashabın büyüklerinden olup dört 
yüz veya yedi yüz yıl yaşamıştır. İki ayrı 
rivayete göre, sahabiler bir gaza sıra

sında veya Arslan Baba'nın evindeki bir 
toplantıda acıkırlar. Bu arada Hz . . Pey
gamber'in duasıyla Cibril cennetten bir 
tabak hurma getirir. Hurmalardan biri 
yere düşünce Cibril o hurmanın ileride 
doğacak Ahmed Yesevi'nin kısmeti oldu
ğunu söyler. O zaman Hz. Peygamber 
ashabına. "Bu hurmayı Yesevi'ye kim 
ulaştıracak?" diye sorar. Göreve Arslan 
Baba talip olur ve Hz. Peygamber hur
mayı onun ağzına koyar. Arslan Baba 
nice yüzyıl sonra Türkistan'ın Sayram 
şehrinde henüz yetim kalan yedi yaşın
daki Ahmed Yesevi'yi bulup emaneti ona 
teslim eder. Bazı rivayetlere göre Hz. 
Peygamber'in verdiği bir hırkayı da ona 
giydirir. Ayrıca Yesevi'ye "binbir zikir" 
telkin eder ve biraz sonra öleceğini bildi
rerek cenaze namazını kıldırmasını em
reder. HOriter Yesevi'ye yardımcı olmak 
için gelip Arslan Baba'ya ipekten kefen 
biçerler ve onu cennete götürürler. Ah-
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med Yesevi de Arslan Baba'nın son işa
retine uyarak Buhara'ya gidip Şeyh YU
suf-ı Hemedani'nin yanında süluk*üne 
devam eder. 

Bu bilgiler tamamen efsanevi olmak
la birlikte Arslan Baba'nın gerçekten ya
şamış tarihi bir şahsiyet olması da müm
kündür. Fuad Köprülü, Arslan Baba'nın 
Ahmed Yesevi'nin babası Şeyh İbrahim'in 
kardeşi olabileceğini söyler. Ahmed Ye
sevi'nin başhalifesi MansOr Ata'nın Ars
lan Baba'nın oğlu olduğu konusunda ise 
bütün kaynaklar birleşmektedir. Onun 
Yesevi'den başka bir de Süfi Muham
med Danişmend adlı birini yetiştirdiği 

kaydedilmektedir. Mü?ekkir-i AJ:ıbdb 

müellifi Hasan-ı Nisari ile Nakşibendiy
ye ve Yeseviyye tarikatları hakkında bir
kaç değerli eser yazan Hazini de kendi
lerinin Arslan Baba'nın soyundan olduk
larını ileri sürmüşlerdir. 

Arslan Baba'nın nerede gömülü oldu
ğu kesin olarak belli değildir. Bazı kay
naklarda Otrar' da, bazılarında ise Ah
med Yesevi'nin Yesi'deki (Türkistan) tür
besinde medfun olduğu söylenmektedir. 
Başka bir rivayete göre Kırgızistan'ın 

Oş şehrine yakın Bazar Kurgan bölge
sindeki Arslan Baba Türbesi onundur. 
1964'te Kazak Komünist Partisi'nin em
riyle yıktırılan bu türbenin yeri bugün 
de halk tarafından ziyaret edilmektedir. 
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ARSlAN BEY CAMii 

Kütahya'da XV. yüzyıla ait bir cami. 
L _j 

Meydan mahallesinde, üzeri kapatılmış 
olan Kapan deresi kenarındadır. Kay
naklarda Arslanzade Mescidi olarak ge
çen yapı, 1967 yılında doğu yanına bir 
bölüm eklenerek Meydan Camii adıyla 

anılmaya başlamıştır. Kitabesi bulunma-

Arslan Bey Camii - Kütahya 

yan yapının XV. yüzyılın ortalarına doğ
ru, Kütahya'nın Osmanlı hakimiyetine 
girdiği dönemde, Bicar Bey oğlu Arslan 
Bey tarafından yaptınldığı kabul edil
mektedir. Arslan Bey'in sütalesinin ta
nınmış Selçuklu ailelerinden olduğu ve 
özellikle Çelebi Mehmed ve ll. Murad de
virlerinde önemli devlet adamları yetiş
tirdiği bilinmektedir. 

Kesme taştan örülmüş kalın duvarlı 

yapı, prizmatik Türk üçgenleriyle geçişi 
sağlanmış tek kubbeli bir ana mekana 
sahiptir. Üç kubbe ile örtülü son cema
at yerinin revaklarında iki sütun yer 
alır. Cümle kapısının batısında duvar 
içinden geçilen, taşları arasında üç sıra 
tuğla hatılı bulunan güdük bir minaresi 
vardır. Son onarımlar öncesine kadar 
kubbenin içinde ve eteğinde eski kalem 
işi süslemeler mevcut iken kubbe şimdi 
düz badanalıdır. Mihrap nişi zar başlık
lara oturtutmuş kaş kemerlidir. Yapının 
zemini yükseltilmiş, buna karşılık avlu
su bütünüyle çevrenin dolması sonucu 
alçakta kalmıştır. Avluda, tarihi tesbit 
edilebilenlerin en eskisi XVI. yüzyılın 

başlarına ait olan ilgi çekici mezar taş
ları bulunmaktadır. Cami dere kenarın
da bulunması sebebiyle birçok defa ona
rım geçirmiştir. 
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