
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 



yerde Karahanlı Subaşı Tegin'i bozguna 
uğratarak çok sayıda kumandan ve as
keri esir aldılar (1003). Daha sonra İlig 
Han Nasr'ı mağlup ettikleri gibi ertesi 
yıl da Karahanlılar karşısında aynı şekil
de zafer kazandılar (1004). Arslan, ba
bası Selçuk'un 1009'a doğru Cend'de 
ölmesi üzerine. Yabgu unvanıyla ailenin 
başına geçti. Karahanlı Hükümdan İlig 
Han Nasr 1012 yılında öldü; Arslan 
Yabgu aynı aileye mensup olan Ali Te
gin ile anlaşma yaptı ve bu anlaşmaya 
karşı çıkan Karahanlı İlig Han Muham
meçl b. Ali'yi bozguna uğrattı. Ali Tegin 
Arslan Yabgu'nun desteğiyle Buhara'ya 
hakim oldu (4ıl/ ı 020-2ı ı Bu sayede 
dikkatleri üzerine çeken Arslan Yabgu 
giderek kuwet kazanınca, endişeye ka
pılan Karahanlı Hükümdan Yusuf Kadır 
Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1 025 
yılında "bütün İran ve Turan meselele
ri"ni görüştükleri meşhur Maveraünne
hir mülakatında Arslan Yabgu idaresin
deki Selçuklular'a karşı gerekli tedbirle
ri almayı. onları Türkistan ve Maveraün
nehir'den uzaklaştırıp Horasan'a sür
meyi kararlaştırdılar. Onlara mukave
met ederrieyeceğini bilen Arslan Yabgu 
ile müttefiki Ali Tegin bu sırada çöllere 
çekilmişlerdi. Gazneli Mahmud mertliği. 
savaşçılığı ve yıldırım hızıyla düşman 

üzerine saldırması gibi meziyetleri se
bebiyle herkesin çekindiği Arslan Yab
gu'yu yakalamak için hileye başvurdu. 
Bir ziyafet için Semerkant'a çağırdığı 

Arslan Yabgu'yu oğlu Kutalmış ve bazı 
arkadaşlarıyla birlikte tevkif ederek 
Kalincar Kalesi'nde hapsetti. Ona bağlı 
çok sayıda Türkmen'i de öldürttü, geri 
kalanlar da başsız vaziyette çeşitli yer
lere dağıldılar (ı 025 ı 

Arslan Yabgu'nun tevkifiyle ön plana 
geçen Tuğrul ve Çağrı beyler, 1 030'da 
Gazneli Mahmud'un ölümü üzerine ye
rine geçen oğlu Mesud'a haber gönde
rip kendisine itaat arzettiklerini bildir
diler ve Arslan Yabgu'nun serbest bıra
kılınasını istediler. Sultan Mesud bu tek
lifi kabul edip Arslan Yabgu'yu Belh'e 
getirdi ve ona yeğenierine bozguncu
luktan vazgeçmelerini söylemesini em
retti. Arslan Yabgu da Tuğrul Bey, Çağ
rı Bey ve Musa Yabgu'ya haber gönde
rip Sultan Mesud'un buyruğunu iletti. 
Ayrıca elçiyle bir "biz" (dikiş aleti) gönde
rip onu yeğenierine vermesini istedi. 
Elçi mesajı tebliğ edip şifre mahiyetin
deki "biz"i teslim edince onlar yeniden 
karışıklık çıkarmaya başladılar. Bunun 
üzerine Sultan Mesud Arslan Yabgu'yu 

tekrar hapse attı. Türkmenler'in onu 
kurtarma teşebbüsleri sonuçsuz kaldı. 

Yalnız oğlu Kutalmış bir fırsatını bulup 
hapishaneden kaçtı ve Buhara'ya dön
dü. Arslan Yabgu yedi yıl kaldığı hapis
hanede öldü. Ona bağlı Oğuzlar (Yabgu
lular. Yavgıyyan) Yağmur, Kızıl. Boğa. 

Göktaş ve Anasıoğlu adlı beyterin idare
sinde faaliyetlerini sürdürmekle bera
ber Gazneli kuwetleri karşısında dağıl
dılar ve büyük sıkıntılara düştüler. Bü
tün bunlara rağmen yine de ümitlerini 
kaybetmediler ve Arslan Yabgu'nun to
runu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın et
rafında toplanarak Anadolu Selçuklu 
Devleti'ni kurdular. 
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li] ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

ARSIANAGA KÖPRÜSÜ 

Bugün 
Yugoslavya sınırları içinde bulunan 

Hersek bölgesinde 
bir Osmanlı devri Türk köprüsü. 

_j 

Dubrovnik (Ragusa) doğusunda Trebin
je'de aynı adı taşıyan nehrin üzerinde 
inşa edilen bu köprü 981'de (1573-74) 
Sokullu Mehmed Paşa vakfı olarak ya
pılmış, fakat halk arasında Arslanağa 
(veya Bey) Köprüsü adıyla tanınmıştır. 

Köprü. nehirde bir elektrik santralı ya
pılması sebebiyle 1970-1972 yıllarında 

ARSLANHANE 

Arslanağa Köprüsü' nün eski yerinden sökülmeden önceki 

görünüşü - Trebinje 1 Yugoslavya 

taşları birer birer sökülerek 3.5 km. ba
tıda ayni su üzerinde yeniden kurulmuş
tur. 

92.25 m. uzunluğunda olan bu dört 
gözlü köprünün en büyük gözü 18.60 
m. açıklığında, diğer gözler ise 9 m., 
8.95 m. ve 17.66 m. açıklığındadır. Kü
çük gözler üst üste çift kemerlidir. Ars
lanağa-Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü 
Osmanlı devri Türk yapı sanatının Ru
meli'deki en güzel ve en değerli eserle
rindendir. 
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ARSlANHANE 

İstanbul'da Osmanlı devrinde 
bazı hizmetlerde kullanılmış 

eski bir Bizans kilisesi. 
_j 

Türkçe kaynaklarda Arslanhane adıy
la geçen yapının Ayasofya'nın güneyin
de ve Saray-ı Cedfd'in (Topkap ı Sarayı) 

esas girişi olan Bab-ı Hümayun'un dı

şında, 1933'te yanan eski Adiiye Sara
yı'nın arsası yerinde olduğu bilinmekte
dir. Türkler tarafından arslanhane ola
rak kullanılan bina esasında, Bizans im
paratorlarının Sultanahmet Meydanı'n
dan Marmara kıyısına kadar uzanan sa
hayı kaplayan büyük sarayının Ayasofya 
önüne açılan en önemli girişi olan Khal
ke Kapısı'na komşu veya onun üstünde 
idi. Hz. isa adına yapılan bu kilise Khris
tos tes Khalkes (Khalke fsa 'sı ) olarak ad-
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