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ARSlAN HAN 
Alaüddevle Arslan Han 

Muhammed b. Süleyman 
(ö. 526/ 1132) 

Batı Karahanit hükümdarı. 
_j 

Babası Süleyman, Tamgaç Han ibra
him'in torunudur. Karahanlı Hükümdan 
Kadır Han Cebrail, Sultan Melikşah ' ın 

oğulları arasında çıkan karışıklıklardan 

faydalanarak Horasan'ı ele geçirmek is
teyince Melik Sencer tarafından esir alı
narak idam edildi. Sencer bu olaydan 
sonra Maveraünnehir'i yeniden teşkilat
landırmaya başladı ve Muhammed b. 
Süleyman'ı Arslan Han unvanıyla Semer
kant'ta Batı Karahanlı tahtına çıkardı 

(ll 02). Arslan Han, Sencer'in tavsiyeleri
ne uyarak halka iyi davrandı ve kan dö
külmesine engel oldu. Bir müddet sonra 
da Karahanlı hanedamndan Ömer Han 
tarafından Semerkant'tan uzaklaştırıl

dı. Ancak Sencer'in müdahalesiyle Ömer 
Han mağiOp edildi. 1103 yılında yine Ka
rahanlı hanedamndan Sagun (Sağır) Bey 
unvanıyla tanınan Hasan b. Ali onunla 
mücadeleye girişti. Arslan Han. Sencer'in 
yardımıyla onu da bozguna uğratarak 

bu tehlikeden kurtuldu. Sagun Bey da
ha sonra af dileyerek Arslan Han ile an
laştı ise de 11 09 yılında tekrar asker 
toplayarak onun üzerine yürüdü. Arslan 
Han her zamanki gibi Sencer'den yar
dım isternek zorunda kaldı. Sencer bü
yük bir orduyla Sagun Bey üzerine yü
rüdü. Nahşeb'de yapılan savaşta Sagun 
Bey'i mağiOp eden Selçuklu ordusu çok 
sayıda esirle Horasan'a döndü. 

Birkaç yıl sonra Arslan Han halkın ma
lına el uzattığı, onlara zulüm ve haksız
lık ettiği. ülkeyi harabeye çevirdiği ve 
emirlerini dinlemediği gerekçesiyle Sen
cer'e şikayet edildi. Bunun üzerine Sen
cer Maveraünnehir'e hareket etti. Bu
nu duyan Arslan Han korkuya kapıldı ve 
Sencer'in gözde emirlerinden Kamac'a 
haber gönderip aralarını düzeltmesini 
istedi. Sencer huzura gelip itaat arzet
mesi şartıyla onu affedeceğini bildirdi. 
Arslan Han ise kendisine bağlı olduğu
nu, ancak yaptıklarından dolayı huzuru
na gelmekten korktuğunu bildirdi. So
nunda Sencer barışa razı oldu, Arslan 
Han da itaat arzetti (507 1 1113- 14). 

Arslan Han 1130 yılından önceki bir 
tarihte felç geçirince yerine oğlu Nasr 
Han'ı naib tayin etti. Nasr Han cesur ve 
yiğit bir hükümdardı. Fakat şehirde bü-

yük nüfuz ve itibara sahip olan bir Alevi 
ile şehrin reisi iş birliği yaparak Nasr'ı 
öldürdüler. Arslan Han bunun üzerine 
Türkistan'da bulunan diğer oğlu Ahmed'i 
Semerkant'a çağırdı. Öte yandan oğlu
nun bunlarla başa çıkamayacağını dü
şünerek Sencer'den yardım istedi. An
cak Ahmed kendisini karşılamaya gelen 
Alevi'yi öldürttüğü gibi reisi de hapset
tirdi. Asilerin cezalandırıldığını öğrenen 
Arslan Han, Sultan Sencer'e haber gön
derip durumu bildirdi ve geri dönmesi
ni istedi. Sencer buna çok kızdı ve bu
lunduğu yerde birkaç gün bekledi. Ava 
çıktığı bir sırada da gördüğü bir grup 
süvariyi yakalatıp sorguya çektirdi. Sü
variler, kendilerinin Arslan Han tarafın
dan Sencer'i öldürmek üzere görevlen
dirildiklerini itiraf ettiler. Bunun üzeri
ne Sencer Semerkant' a yürüyüp şehri 
muhasara etti, Arslan Han da bir kale
ye sığınmak zorunda kaldı. Sencer şehri 
zaptederek yağmalayınca ( 1130) Arslan 
Han af ve aman diledi. Hükümdar da 
onu affederek Belh'e gönderdi. Arslan 
Han bir müddet sonra bir rivayete göre 
orada, başka bir rivayete göre ise Merv'
de öldü ve burada yaptırmış olduğu tür
beye defnedildi. 

Dindar bir hükümdar olan Arslan Han 
ülkede huzur ve sükOnu sağladıktan son
ra 12.000 kişilik hassa ordusuyla gayri 
müslimlere karşı sık sık cihada çıkmış 
ve bundan dolayı "gazi" unvanını almıştır. 
Medeniyet ve refahın gelişmesi için de 
büyük gayret sarfetmiş ve bazı köprüler 
yanında iskickes'te bir ribat*. Şarğ'da 
ve Şehristan'da cuma camileri inşa et
tirmiştir. Şehristan'daki Cuma Camii Mo
ğol istilasına, minaresi ise günümüze 
kadar ayakta kalabilmiştir. Onun zama
nında Batı Karahanlılar Selçuklular'a da
ha fazla bağımlı hale gelmişler ve sik
kelerde Sencer'in adına yer vermişler
dir. Sencer'in Arslan Han'dan "naib ve 
hudut memurumuz" diye bahsetmesi de 
bunu göstermektedir. 
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ARSLAN PAŞA CAMii 

ARSlAN PAŞA CAMii 

Bugün 
Yunanistan sınırları içinde bulunan 

V anya'da XVII. yüzyılda yapılmış 
Arslan Paşa Külliyesi'ne ait cami. 

L _j 

1017 Ramazanında (Aralık 1608) dü
zenlenen vaktiyesine göre Tırhala (şimdi 
Trikkala) sancak beyi ve sonraları Rume
li beylerbeyi olan Arslan Paşa (veya Ağa) 
tarafından medrese, zaviye- imaret ve 
türbe ile birlikte yaptırılmıştır. 1081 'de 
(1670-71) Yanya'yı ziyaret eden Evliya 
Çelebi caminin mimarisini, süslemeleri
ni ve içindeki minberi ile minaresini öve
rek anlatmakta ve caminin kapısı üs
tünde 1027 (1618) yılını veren celi hatta 
yazılı tarih kitabesini kaydetmektedir. 
Hazirede Arslan Paşa · ailesinin türbele
ri vardır. Avlu kapısı önünde Kapıcıbaşı 
Mustafa Bey bir köşk yaptırmış, bunun 
tarihini de bizzat Evliya Çelebi yazmış
tır. Avlunun göle bakan tarafında ise 
Arslan Paşa'nın büyük bir aşhane-ima
reti vardır. 

Kale içinde yüksek bir arazide bulun
duğundan ancak merdivenle ulaşılan 

Arslan Paşa Camii kesme taştan yapıl
mış olup kar.e bir mekandan ve bunu 
örten tek kubbeden ibarettir. Rumeli 
camilerinin çoğunda görüldüğü gibi se
kizgen sağır yüksek bir kubbe kasnağı-
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ARSLAN PAŞA CAMii 

na sahiptir. Kasnak dört taraftan ke
merli payandalarla desteklenmiştir. Ki
remit örtülü olan kubbe yarım küre bi
çiminde olmayıp kasnagın hatlarını de
vam ettiren bir piramit şeklindedi r. Ca
minin bitişiğinde, alt katında kagir ke
merleri bulunan bol pencereli bir ilave 
kısım. vardır. 

Caminin kıble tarafında uzanan geniş 
hazirenin içinde ise yakın bir tarihe ka
dar sekiz köşeli bir plana göre yapılmış 
olan ve kubbesi kiremit örtülü Arslan 
Paşa Türbesi bulunmaktaydı. 
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ARSlAN PAŞA KÜLLİYESİ 

Erzurum'un Oltu ilçesinde 
saray, medrese, mektep, cami, 

h an, hamam, çarşı ve 
bir değirmenden meydana gelen 

XVII. yüzyıla ait külliye. 
_j 

Bugün yalnız camisi faal durumda 
olan külliye Çıldır Atabegleri'nden. 1680 
yılında idam edilen Kars Muhafızı Meh
med Arslan Paşa tarafından yaptırıl

mıştır. Mevcut kitabelerden 1 07S'te 
(1664-65) tamamlandığı anlaşılmakta

dır. Oltu çayı kenanndan başlayıp geniş 
bir alana yayılan yapıların merkezinde 
tamamen kesme taştan yapılmış kare 
planlı ve tek kubbeli cami yer alır. 

Cümle kapısı üzerindeki 1075 tarihli 
inşa kitabesinden başka kapı kemeri
nin dışında, son cemaat yerinin orta 
kubbesi kemerinde ve avlu kapısında 

birer kitabe daha bulunmaktadır. 1077 
( 1666-67) tarihli vaktiyesi ise Vakıflar 
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Arşivi'ndedir. Harime giriş , sivri kemerli 
ve üzeri üç kubbe ile örtülü son cemaat 
yerindendir. 13.40 m. çapında olan kub
beye sivri kemerli tromplarla geçilmiştir. 
Mahfi!, vaiz kürsüsü ve minareye duvar 
içinden açılan merdivenlerle çıkılır. iç 
mekan kireç sıvalıdır ve taş mihrabın 
bordüründeki geometrik motifler dışın
da süslemesi yoktur. Son cemaat yeri
nin mihrabiyeleri ile cümle kapısındaki 
süslemelerde Osmanlı geleneklerinden 
farklı mahalli özellikler hakimdir. Pen
cere alınlıklarının dış yüzlerindeki ka
bartma yazılar ise yalnız bu camide bu
lunmaktadır. Kuzeybatı köşedeki prizma 
biçimi kaide üzerinde yükselen silindi
rik minare, iki renkli taş işçiliğiyle Doğu 
Anadolu'daki kısa minare tipine gir
mektedir. 

Cami avlusunun doğu ve batısında sı
ralanan beşik tonoz örtülü medrese 
hücreleri, basit ölçüde Fatih ve Süley
maniye medreseleri gibi planlanmış ve 
batıdakiler dershane. doğudakiler ya
takhane olarak kullanılmıştır. Batıdaki 

hücrelerde ikişer pencere, doğudakiler
de dışarıya bakan birer aydınlatma 

mentezi mevcut olup hücreler ayrıca 

dolap nişleri ve ocaklarla da teşkilatlan
dırılmıştır. Bugün medresenin, vaktiye
de sayılarının yirmi beş olduğu belirti
len hücrelerinden ayakta kalmış olanla
rı , yapılan bazı değişiklik ve ilavelerle 
Kur'an kursu binası olarak kullanılmak-

Arslan Pasa 
Külliyesi'n in 
planı ve 
kü lliye 
içindeki 
cami-

Oltu 1 
Erzurum 

tadır. Avlunun kuzeyinde bir şadırvan. 
güneyinde de bir hazire yer almaktadır. 

Külliyenin halen enkaz durumunda 
bulunan saray. çarşı, han ve değirmeni 
Rus-Ermeni işgal i sırasında yağmalanıp 

yakılmıştır. Hamam ise şahıs mülkü ha
line gelmiş ve sıcaklık kısmı dışındaki 

bölümleri yıkılarak yerine modern evler 
yapılmıştır. 
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~ ABDÜSSELAM ULUÇAM 

ARSlAN b. SELÇUK 

(~.:,r.Cı~.Jl) 

(ö. 423/1032) 

Selçuklu hanedanının atası olan 
Selçuk'un büyük oğlu. 

_j 

Bazı kaynaklarda kendisinden İsra il 
olarak bahsedilmekle birlikte daha çok 
Türkçe adı Arslan Yabgu ile şöhret bu
lan bu Selçuklu beyi, ilk defa Karahanlı
lar'la Samaniler arasındaki mücadelede 
dikkatleri üzerine çekti. Karahanlı Hü
kümdarı Buğra Han Harün b. İlig Han. 
Samani topraklarının bir kısmını işgal 

edince (992) Samani Hükümdan ll. Nuh. 
Selçuk'tan yardım istedi. O da oğlu Ars
lan kumandasındaki bir orduyu Sama
niler'e yardıma gönderdi. Arslan'ın yar
dımıyla Karahanlılar'ı mağlüp eden Sa
maniler istila edilen topraklarını geri al
dılar. Bu münasebetle Buhara- Semer
kant arasındaki Nur kasabası Selçuklu
lar'a yurt olarak verildi. Karahanlılar ile 
Samaniler gibi birbirleriyle mücadele 
halinde olan iki devlet arasında kalan 
Selçuklular, mahirane siyasetieriyle bu 
bölgede varlıklarını sürdürmeyi başar

dılar. Karahanlı İlig Han Nasr'ın Ekim 
999'da Buhara'yı zaptederek Samani Hü
kümdarı Abdülmelik ve hanedan men
suplarını Özkent'e sürmesiyle Samaniler 
Devleti fiilen sona erdi. Bu hadise Ars
lan'ın ve ona bağlı Türkmenler'in nüfuz 
ve itibarını daha da arttırdı. Karahanlı

lar'ın elinden kaçmayı başaran Samani 
şehzadesi Ebü İbrahim el-Müntasır Ka
rahanlılar'a karşı yine Arslan'dan yardım 
isternek zorunda kaldı. Birlikte Semer
kant civarına geldiler. Kühek denilen 


