
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 


