
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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~ SEMAvi EvicE 
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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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ARSLANHANE 

l andırılmıştı. İlk defa İmparator 1. Ro
manos Lekapenos (919-944) tarafından 

çok küçük bir ibadet yeri olarak yapıl
mış, sonraları 1. İ oannes Tzimitzes (969-

976), 971 yılı Martında Rus Knyas'ı 

Swjatoslaff'a karşı sefere çıkarken, içi
ne on beş kişinin zor sığdığ ı bu şapelin 
yerine yeni ve ihtişamlı bir kilise inşası
nı emretmişti. Çok zengin bir şekilde 
süslenen bu kiliseye imparator tarafın
dan değerli eşya ve iki de rölik vakfe
dilmişti. İoannes, 976 yılı Ocak ayın
da öldüğünde bu kilisenin ön halünde 
(narthex) önceden kendisi için hazırlattı
ğı muhteşem bir lahde gömülmüştü. 
XI-XII. yüzyılın Bizans tarihçilerinden 
Kedrenos'un ifadesine göre kilise. Khal
ke Kapısı'nın kemeri üstüne oturtuldu
ğundan yüksek bir bina idi. 

Fetihten sonra bu kilise birçok ben
zeri gibi cami veya mescide çevrilme
miştir. Bu sahada belki eski yapılardan 
da kısmen istifade edilerek Ayasaf
ya'nın doğu tarafına. denize uzanan ya
maçta cebehane kurulmuş, XVI belki de 
XVII. yüzyılda buradaki bir eski kilisenin 
alt katına saraya ait vahşi hayvanlar 
yerleştirilmiştir . Khalke Kapı sı kilisesi
nin bu bina ile aynı olup olmadığı önce
leri kesinlikle bilinmiyar idiyse de Man
go bunu mümkün görmektedir. Gerçek
ten de kaynakların verdikleri bilgiler ve 
bazı resimler birbir ini tamamlamakta
dır. Bu eski kilisenin alt katında ve bel
ki de yanında uzanan mahzenlere baş

ta arslanlar olmak üzere çeşitli hayvan
lar yerleştirilmiş , üst kat ise saray nak
kaşlarının çalıştıkları nakkaşhaneye tah
sis edilmişti r. 1608 yılında İ stanbul'a 
gelen seyyah Simeon. Arslanhane'yi ol
dukça etraflı bir şekilde anlatmakta. fa
kat nakkaşhaneden hiç bahsetmemekte
dir. Halbuki XVII. yüzyılın ilk yarısında Ev
liya Çelebi buradaki nakkaşhaneyi, "Ars
lanhane'nin üst tabakaları kat kat kar
gir-bina hücrelerdir ki cemf' nakkaşan-ı 
üstadan karhanede sakinlerdir" sözleriy
le anlatmaktadır. Bir ihtimal olarak sa
ray nakkaşhanesinin 1608'den sonra. bu 
tarihle Evliya Çelebi'nin (d 1020/ 1611) 

Seyahatname'sinin İstanbul'a dair ilk 
cildinin metnini hazırlamak üzere şehri 
gezmeye başladığı 1631 yılı arasında ka
lan süre içinde kurulmuş olabileceği dü
şünülebilir . Sonraları yazar İnciciyan da 
(ö 1833), bir kubbe ve iki yarım kubbeli 
olan Arslanhane'nin üst tarafında nak
kaşhane odalarının bulunduğunu bildir
mekte ve eserinin son derecede nadir 
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olan Ermenice aslında bu yapının bir de 
gravürüne yer vermektedir. Yine İnc ici
yan' ın yazdığına göre nakkaşhane 1802'
de yanmış, 1804 'te henüz ayakta olan 
kagir kilise. yanındaki cebehanenin ge
nişletilebilrriesi için yıktırılmıştır. Ancak 
1808'de Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası 
sırasında 16 Kasım günü çıkan yangın
da cebehane tamameı:ı yanmış ve 1848'
de de artık toprak üstünde hiçbir izi gö
rülmeyen Kilise- Arslçınhane ·nin arsası 

üzerine mimar Gaspare Fossati tarafın
dan Darülfunun binasının inşasına baş
lanmıştır. Kısa bir süre bu maksada uy
gun olarak kullanılan bu muhteşem ve 
heybetli bina. ilk Meclis-i Meb'üsan ve 
Adiiye Nezareti olduktan sonra İ stan
bul Adliyesi'ne tahsis edilmiş , 1933 son
baharında ise yanmış ve kagir duvarları 
da kaldırılmıştır. 

Arslanhane olan Bizans kilisesini. Mat
rakçı Nasuh'un XVI. yüzyılda hazırlanan 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Jrakeyn adlı 
eserini süsleyen İstanbul minyatüründe 
de görmek mümkündür. Burada Ayasaf
ya ile deniz arasında beyaz olarak belir
tilen kubbeli yapı ile İnc iciyan'ın gravü
rü arasında o kadar büyük bir benzerlik 
vardır ki bunun Arslanhane olmasından 
şüphe edilemez. İ sveçli subay Cornelius 
Laos'un 171 O'da çizdiği İstanbul manza
rasında olduğu gibi bir İtalyan ressa
mın 1786 ·da Sir Richard Worseley için 
yaptığı rrianzarada da kasnak pencere
leri yarıya kadar örülü. kubbesi ot kaplı 
olan bu bina farkedilmektediL 

. Arslanhane'nin bugün elimizdeki en 
iyi resmi İnciciyan ' ın kitabında bulunanı
dır. Burada. önünde geç devre ait tek 
katlı bir yapı bitiştirilmiş büyük bir ke
mer görülür. Bu kemerin üstüne otu
ran kilisenin yanlarında kemerli destek 
payandaları vardır. Üzerinde otlar ç ı k
mış harapça binanın kubbe pencereleri 
yarıya kadar örülüdür. 

Arslanhane'deki 
Biza ns 
kilisesi 

(in ciciya n'dan) 

Bu bölgede eski büyük sarayın hara
besinden artakalan badrum ve mahzen
lerin çokluğu düşünülecek olursa. bun
ların vahşi hayvanlar ve arslanlara tah
sis edilmiş olma ları mümkündür. Ancak 
üstte olan esas kilisenin ve müştemila
tının bir süre nakkaşhane olduğu düşü
nülebilir. Yoksa arslanlar ile nakkaşların 
aynı bina içinde iç içe yaşadıklarına ihti
mal verilemez. 
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ARSlANŞAH b. MES'ÜD 

ı 

L 
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ARSlANŞAH b. TUGRUL 

ı 

( J__,.ok :.r. .L.: .;,~_) ) 

(ö. 572 / 1177) 

Irak Selçuklu hükümdan 

L 
(1160-1177). 
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1. Tuğrul'un oğlu olan Arslanşah ba-
bası öldüğünde (529 / 1134) henüz bir 
yaşındaydı. Amcası Sultan Mesud. Ars-
lanşah ile Selçuk'un oğlu Melikşati'ı hi-


