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ARTUKLUlAR 

Diyarbekir ve Mardin çevresinde 
1102-1409 tarihleri arasında hüküm 

süren bir Türkmen hanedanı. 
_j 

Döğer boyundan Eksük adlı bir beyin 
oğlu olan Artuk 1 063 yılında Sultan Al
parslan' ın hizmetine girdi ve Malazgirt 
Zaferi'nden sonra onun emriyle Anado
lu'ya geçerek Bizans'a karşı başarılı mü
cadelelerde bulundu. Alparslan'dan son
ra sultan olan Melikşah , Artuk Bey'i 
Anadolu'dan geri çekip Hulvan' ı (LOris
tan) ikta* etti ve kendisini Bahreyn 
Karmatileri 'ni itaat altına almakla gö
revlendirdi. Artuk Bey bu görevi başa
rıyla tamamladıktan sonra Meli kşah'ın 

Diyarbekir bölgesine hakim olan Mer
vaniler üzerine gönderdiği orduya katıl
dı. Bu sefer sırasında Irak-ı Acem Valisi 
Fahrüddevle ile anlaşmazlığa düşen Ar
tuk Bey'in Sultan Melikşah ile arası 

açıldı ve bu yüzden sultanın kardeşi Su
riye Meliki Tutuş ' un hizmetine girdi; 
Tutuş da ona Kudüs ve havalisini ikta 
olarak verdi. Artuk Bey'in ölümünden 
sonra yerine oğulları Sökmen ve İlgazi 
geçtiler (484/ ı 09 1) Kudüs 1098 yılında 
Fatımiler tarafından zaptedilince Sök
men. Halep Meliki Rıdvan b. Tutuş' un 

yanına geldi. İlgazi ise Irak'ta kendisine 
verilmiş olan bölgeye çekildi; kısa süre 

sonra da Selçuklu Sultanı Muhammed 
Tapar tarafından Bağdat şahne* liğine 
tayin edildi. 

Artuklular Hısnıkeyfa (Hasankeyf), Mar
din ve Harput kolu olmak üzere üç kol 
halinde hüküm sürmüşlerdir. 

1. Hısnıkeyfa Kolu (ll 02- 1232 ). Musul 
Emiri Kürboğa' nın ölümü üzerine Mu
sul halkı , vali olarak Emir Karaca'ya kar
şı Türkmen Müsa 'yı desteklediler; Ce
zire Emiri Çökürmüş ise Müsa'ya karşı 
çıktı. Bunun üzerine Müsa, Sökmen'den 
yardım istedi ve karşılığında Hısnıkey

fa ile 1 0.000 dinar vermeyi vaad etti. 
Sökmen'in desteğini alan Müsa Çökür
müş ' ü bozguna uğrattı . ancak kendisi 
kısa bir süre sonra öldürüldü. Sökmen 
ise Hısnıkeyfa 'ya giderek şehri Müsa·
nın naibinden teslim aldı ve Artuklu
tar' ın Hısnıkeyfa kolunu kurdu. Sökmen 
buradaki hakimiyetini sağlamlaştırmak 
için Sultan Tapar'a bağlılığını arzederek 
onun hizmetine girdi. Mardin şehri bu 
sıralarda Sökmen'in yeğeni Yakütf'nin 
hakimiyeti attında idi. Onun ölümü üze
rine çıkan anlaşmazlıktan faydalanan 
Sö km en 11 03 yılında burayı da ete ge
çirmeye muvaffak otarak Diyarbekir ha
valisinin büyük bir kısmını kendisine 
bağladı. Sökmen 11 04 yılında Haçlıtar'ı 

Emir Çökürmüş ile beraber ağır bir 
bozguna uğrattığı gibi Kudüs Kralı ı. 

Baudouin ile Urga Kontu ı. Joscetin'i de 
esir aldı. Ancak bu zaferden kısa bir 
süre sonra hastatanan Sökmen Ekim 
11 04'te öldü ve yerine oğlu İbrahim 
geçti. İbrahim, amcası İtgazi'ye t abi ot
mak zorunda kaldı. İbrahim ' in 1108 yı
lında ölmesiyle kardeşi Davud Artuktu 
hükümdan oldu. Davud, Musul Atabegi 
Zengf'ye karşı Mardin Hükümdan Ti
murtaş ile ittifak yaptı 1 11 30) Davud'un 
Türkmenler üzerindeki nüfuzu çok kuv
vetli idi. Onlardan temin ettiğ i kuwet
terte Musul atabegine karşı çıktı ise de 
mağtüp olup Serce ve Dara 'yı Zengf'ye 
terketmek zorunda kaldı. 1 Ağustos 
1144'te ölen Davud'un yerine oğlu Fah
reddin Kara Arslan geçti. Kara Arslan, 
Zengf'ye karşı Anadolu Selçuklu Sultanı 
ı. Mesud ile anlaştı. Zengf'nin . Ca'ber 
Kalesi muhasarasında öldürülmesiyle 
rahattayan Kara Arslan, Gerger ve Har
put'u ete geçirdi 1 1150). Zengf'den son
ra Hatep hükümdan olan oğlu Nüred
din Mahmud ile ittifak yapan Kara Ars
lan 1167'de öldü ve yerine oğlu Nüred
din Muhammed geçti. Onun zamanın
da Eyyübfler Suriye'de kuwet kazanma
ya başladılar. Muhammed, Selahaddin-i 

ARTUKLUlAR 

Eyyübf'n in himayesine girerek onun 
Musul ve Amid muhasaratarına katıldı. 
Amid 'i ete geçiren Selahaddin. hizmeti
ne karşı lık burayı Muhammed'e verdi 
1 11 83). Muhammed'in yerine oğlu Kut
büddin ll. Sökmen geçti 111 85 ). Sökmen. 
Selahaddin-i Eyyübf'nin ölümünden fay
dalanarak bir kısım yerteri kurtarmaya 
çalıştı 1 11 93) . Sökmen ölmeden önce ye
r ine memlük* ü ve eniştesi Ayaz' ı halef 
gösterdi. Ancak kumandanlar birkaç 
gün sonra Ayaz' ı tahttan indirip Sök
men:in kardeşi Nasırüddin Mahmud'u 
hükümdar yaptılar. Mahmud önce, Ey
yübiler'den ei-Melikü'I-Adil ve ei-Me
likü'I-Kamil'e, sonra da Anadolu Selçuk
lu Sultanı ı. İzzeddin Keykavus'a tabi ot
du. 1222 yılında ölen Mahmud'un yeri
ne oğlu Melik Mesud geçti. Melik Me
sud zamanında Eyyübi Hükümdan ei
Melikü'I-Kamil önce Amid'i, daha sonra 
da Hısnıkeyfa'yı zaptederek Artuktu
lar ' ın bu koluna son verdi (630/ ı 232) 

2. Mardin Kolu (11 06- 1409). Bağdat 

şahneıiğinden aziedilen Necmeddin İl 
gazi, yeğeni İbrahim ' in elinden Mardin'i 
alarak burada Artuklula r' ın Mardin ko
tunu kurdu. Kısa bir süre içinde Nusay
bin ve Harran'ı ele geçiren İ lgazi. Emir 
Lü'lü'ün öldürülmesinden sonra halkın 

isteği üzerine Halep'e gelerek burayı da 
hakimiyeti altına aldı (5 1 ı 1 ı ı ı 8) Haçlı
lar'a karşı büyük bir mücadele veren 
İlgazi , Antakya hakimi Roger'i Tel Afrin 
vadisinde büyük bir bozguna uğrattı 

(Haziran 11 19) Irak Selçuklu Sultanı Mah
mud 1121 yılında Necmeddin İlgazi 'yi 
Gürcüler üzerine sefere yolladı ve bu 
seferden başarısızlıkla dönmesine rağ 

men Meyyatarikln'i (Silvan) ona ikta et
ti. İlgazi, yanında yeğeni Belek b. Beh
ram ve Dımaşk Atabegi Tuğtegin oldu
ğu halde Zerdana Kalesi üzerine bir se
fere çıktığı sırada hastalandı ve 19 Ka
sım 1122'de öldü. 

İlgaii ' nin ölümünden sonra oğulların
dan SUieyman Meyyatarikln'de, Timur
taş Mardin'de. yeğenierinden Süleyman 
da Halep'te hüküm sürdüler. Hüsamed
din, Timurtaş Belek'in ölümünden son
ra Halep'i de hakimiyeti altına aldı 

(1124). Ancak Timurtaş' ın tecrübesizliği 

Halep halkını kendisinden soğuttu ve 
Halep daha sonra EmirAksungur el-Por
suk!' nin eline geçti. Timurtaş, karde
şi Süleyman'ın ölümünden sonra Mey
yafarikln 'e de sahip oldu, fakat Musul 
Atabegi Zengfnin Nusaybin'i ele geçir
mesine engel olamadı. Timurtaş ' ın 547 
(1152-53) yılında ölümünden sonra ye-
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rine oğlu Necmeddin Alpı geçti. O da 
kardeşlerinden Cemaleddin'i Hani, Sı

van ve Kulp beldelerine, Behram'ı ise 
Dara'ya emir tayin etti. Necmeddin Al
pı. Nilreddin Mahmud ile ittifak yaptı. 
1176 yılında ölen Alpı'nın yerine oğlu ll. 
Kutbüddin İlgazi hükümdar oldu. Mar
din'deki büyük camiyi yaptıran İlgazi 
zamanında Eyyübl Hükümdan Selahad
din Harran. Habur, Dara ve Nusaybin 
gibi merkezleri zaptetti. Selahaddin'in 
ülkesini tehdidi karşısında ll. İlgazi, da
ha çok ll. Kılıcarslan ile müttefik kaldı. 
Onun 1184 yılında ölümüyle küçük yaş
taki oğlu Hüsameddin Yavlak (Yoluk) 
Arslan tahta geçti. Onun zamanında 

Ahlat Şahı ll. Sökmen. Mardin Artuklu
ları'nı himayesi altına aldı ve Nizamed
din Alpkuş adlı bir memlükünü hükü
met işleri ile görevlendirdi. Selahaddin-i 
Eyyübl. ll. İlgazi zamanından beri Ar
tuklular'ın iç işlerine müdahale etmek
teydi. Eyyübller Ahlat Şahı ll. Sökmen'in 
ölümünden sonra Meyyafarikln'i geri 
almaya muvaffak oldu ise de uzun süre 
hakimiyetleri altında tutamadılar. Se
lahaddin'in 1193 yılında ölümü Mardin 
Artukluları'na biraz nefes aldırdı, fakat 
bu defa da doğudan gelen kesif Türk
men göçleri içtimal sarsıntıya sebep ol
du. Yeni Eyyübl hükümdan ei-Melikü'I
Adil çok geçmeden Mardin'i kuşattı. 
Eyyübl tehlikesinin kendi ülkesini de 
tehdit ettiğini gören Musul Atabegi 
Arslanşah, Yavlak Arslan'ın yardımına 

koştu. Neticede Eyyübller mağlüp ola
rak Mardin'den çekildiler (1199). Ancak 
ei-Melikü'I-Adil, oğlu ei-Melikü'I-Eşref ' i 

1202 yılında büyük bir ordu ile tekrar 
Mardin üzerine gönderdi. Zor durumda 
kalan Mardin Artukluları, Halep Hüküm
dan ei-Melikü'z-Zahir'in ·ara cılığı ile Eyyü
bller'in hakimiyeti altına girmeye mec
bur oldular. 

Yavlak Arslan'dan sonra kardeşi Ar
tuk Arslan Mardin'de hükümdar oldu. 
Onun zamanında Anadolu Selçukluları 

Eyyübller'i mağlüp ederek Doğu Anado-
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lu'da hakimiyetlerini kurdular. Artuk 
Arslan bu durumdan faydalanarak Ala
eddin Keykubad'a tabi olup Eyyübller'e 
karşı cephe aldı. Ancak bir fırsatını bu
lan Eyyübl Hükümdan ei-Melikü'I-Kamil 
1236 yılında Urfa ve Harran'ı işgal etti. 
Alaeddin Keykubad'dan sonra Anado
lu Selçuklu sultanı olan ll. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, Eyyübller'in elinden kurtar
mış olduğu yerlerden Sincar ve Nusay
bin'i Artuk Arslan'a ikta olarak verdi. 
Otuz beş yıllık hükümdarlıktan sonra 
1239 yılında ölen Artuk Arslan'ın yerine 
oğlu ı. Necmeddin Gazi geçti. O da Ey
yübller'in kendi aralarındaki geçimsiz
liklerden faydalanarak Meyyafarikln Ey
yübl hakimi Melik Şehabeddin Gazi ile 
Halep Eyyüblleri'ne karşı anlaştı; Urfa. 
Harran ve Cezlre'yi ele geçirdi. Moğollar 
Necmeddin Gazi'nin hakimiyeti sırasın

da Diyarbekir ve Meyyafarikin yöresine 
girdiler (1252). Serüc, Harran ve Urfa'
ya kadar yağma ve akınlarda bulunup 
1256 yılında da Harput ve Malatya böl
gelerini işgal ettiler. Moğol Hakanı Hü
lagü 1257'de Suriye seferine giderken 
Yaşmut kumandasında bir birliğini Mar
din ve Meyyafarikin'i zaptetmekle görev
lendirdi. Bu Moğol birliği Meyyafarikin'i 
uzun bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. 
Mardin müstahkem bir kaleye sahip ol
duğundan sekiz ayda n fazla dayandı; 

ancak şehirde açlık baş gösterdi ve ve
ba salgını çıktı. Bu sırada Necmeddin 
Gazi de hastalığa yakalandı ve öldü, ye
rine oğlu Kara Arslan geçti ( 1260). 

Moğol baskını karşısında çaresiz ka
lan Kara Arslan, Dara. Habur. Nusaybin 
ve Re'sülayn' ın Artuklular'a geri veril
mesi karşılığında Moğol hakimiyetini 
tanıdı ve bundan sonra Mardin Artuk
luları daha sade ve sakin bir hayat 
sürmeye başladılar. Moğollar'ın 1260'ta 
Musul, 1281'de Suriye seferlerine Ka
ra Arslan da katıldı. Otuz üç yıllık bir hü
kümdarlıktan sonra ölen Kara Arslan'ın 
yerine oğlu Şemseddin Davud geçti. Hü
kümdarlığının üçüncü yılında ölen Da-
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vud'un yerine de kardeşi ll. Necmeddin 
Gazi tahta çıktı (ı 294). Bu hükümdar za
manında Mardin Artukluları'nın İlhanlı
lar'a olan yakınlığı daha da arttı. Nec
meddin Gazi 1312 yılında öldü ve yeri
ne oğlu Ali Alpı geçti. Onun hükümdar
lığı iki hafta kadar devam etti, fakat 
kendisinden sonra gelen kardeşi ei-Me
likü's-Salih elli yıldan fazla ( 1312-1364 ı 

saltanat sürdü. ei-Melikü's-Salih zama
nında Memlükler, İlhanlılar'a karşı de
vamlı saldırılarda bulunduklarından, on
lara tabi olan Mardin Artukluları da 
sürekli rahatsız oldular. Memlükler'in 
Halep Valisi Şehabeddin Karatay, Ar
tuklu ülkesine girerek Mardin ve civarı
nı yağmalattı ( 13 ı 5) . Moğol H anı Olcay
tu'nun ölümünü fırsat bilen Türkmen 
Cacaoğlu Alaeddin, Amid'i işgal edip 
pek çok kişiyi esir aldı ve öldürttü. 

İlhanlı Devleti'nin 1336 yılında yıkıl
ması üzerine Süleyman Han ve Çobano
ğulları Diyarbekir bölgesine girdiler ve 
kısa süre sonra da ei-Melikü's-Salih'in 
saltanatını kabul ettiler. İlhanl! Devle
ti'nin çöküşüyle Doğu Anadolu birçok 
Türkmen oymağının faaliyet sahası içe
risine duştü. Karakoyuolu ve Akkoyunlu 
Türkmenleri bölgede nüfuz sahibi ol
maya başladılar; bu sırada ei-Melikü's
Salih seksen yaşında iken öldü (765 / 

1364) ve yerine oğlu ei-Melikü'I-Mansür 
Ahmed geçti. Ahmed, Karakoyuolu 
Türkmenleri'nin reisi Bayram Hoca'nın 
taarruzuna karşı Celayirli Hükümdan 
Üveys'ten yardım istedi. Dört yıllık sal
tanatından sonra Ahmed'in yerine oğlu 
Mahmud hükümdar oldu (1368). Mah
mud çok küçük yaşta idi; dört ay kadar 
tahtta kaldıktan sonra amcası Şemsed
din Davud. Artuklu tahtını elde etti. Ge~ 
rek 1376 yılında ölen Davud'un gerekse 
yerine geçen oğlu Mecdüddin Isa'nın 
hakimiyet devirleri Karakoyunlular'la 
mücadele ile geçtiği gibi Mardin de Ti
mur'un istilasına uğradı. Mecdüddin Isa 
1384 yılında Karakoyuolu Hükümdan 
Kara Mehmed'e yenildL Buna rağmen 
Karakoyunlular ile Artuklular ortak düş

manları Timur'a karşı birleşerek Mem
lükler'den yardım istediler. Memlük 
Sultanı Berkuk 1395 yılında Isa'ya hil'at 
yolladı. Fakat Timur'un Mardin'e yak
laşması üzerine isa ona tabiiyetini ar
zetmeye mecbur kaldı ve bu sayede Ti
mur'un Mardin'i işgaline mani olabildi. 
Ancak isa. Erzen ve Hısnıkeyfa hüküm
darları gibi Timur'un bizzat huzuruna 

· çıkmadı. Buna kızan Timur isa üzerine 
asker sevketti, hatta bir süre de Mar-



din'i muhasara etti. isa bu kuşatmadan 
önce Mardin'den ayrılmıştı. Buna rağ

men Timur'a esir düştü ve üç yıl sürey
le Sultaniyye'de hapsedildL isa ' nın vezi
ri Alaeddin Altun Buğa. Mardin Artuklu 
tahtına onun yeğeni ei-Melikü's-Salih'i 
geçirdi. Bu durumda Timur isa'yı ser
best bıraktı. ei-Melikü's-Salih Mardin'e 
gelen isa'ya tahtı teslim etti. isa. Ti
mur'un Memlükler üzerine sevkettiği 

kuwetlere katılmayarak itaatten ayrıldı. 
Timur onu cezasız bırakmayarak Mar
din'i kuşattı. Ancak muhasaranın uzun 
sürmesi sebebiyle. şehrin zaptı ile Ak
koyunlu reisi Kara Osman'ı görevlendir
di. isa bir süre sonra özür dileyerek af
fedilmesini sağladı (ı 403) Ancak Akko
yunlular'ın ülkesine taarruzlarını önle
yemedi. Akkoyunlu Kara Osman'a karşı 
isa. Türkmen beylerinden Çeküm ile an
laştı. Beraberce Kara Osman'ın üzerine 
yürüyerek Akmataş mevkiinde onunla 
muharebeye girdiler. Neticede Akkoyun
lular galip geldi, Çeküm ve isa öldürül
dü (809/ 1406) 

isa'dan sonra Mardin surları içerisine 
kapanan Artuklular'a, oğlu Şehabeddin 
Ahmed hükümdar oldu. Ahmed, Mar
din'i Akkoyunlular'a karşı müdafaa ede
meyeceğini anlayınca. Karakoyunlu Kara 
Vüsuf ile anlaşarak şehri ona teslim etti 
( 1409) Kara Vüsuf Ahmed'e Musul' u ver
diyse de Ahmed bir hafta sonra öldü. 
Böylece Artuklular Devleti'nin Mardin 
kolu da tarihe karıştı. 

3. Harput Kolu (1 11 2-1 124 ve 11 85- 1233) 

Artuk Bey'in terunu Belek b. Behram 
1112 yılında Harput'a hakim olmuş ve 
Palu merkez olmak üzere burada kendi 
beyliğini kurmuştu . Amcaları Sökmen 
ve ilgazi ile beraber Haçlılar' a karşı çe
tin bir mücadeleye giren Belek bu ara
da Halep'i de Süleyman'ın elinden aldı 

( ı 123 ı Ertesi yıl Menbic'i kuşattıysa da 
kaleden atılan bir akla vurularak öldü 
(518 / ı ı 24) . Belek'ten sonra Harput. Hıs-

nıkeyfa Artuklu Hükümdan Davud'un eli
ne geçti ve 1185 yılına kadar Hısnıkey
fa kolunun hakimiyetinde ka ldı . Hüsa
meddin Timurtaş da Halep'i istila etti. 
Nüreddin Muhammed'in ölümü üzerine 
Selahaddin-i Eyyübi'nin hizmetinde bu
lunan Davud'un kardeşi imadüddin Ebü 
Bekir, süratle Hısnıkeyfa'ya geldi. Fakat 
yeğeni ll. Sökmen kendisinden daha er
ken davranıp Selahaddin'e Hısnıkeyfa '

ya hakimiyetini tasdik ettirdiğinden. bu
raya sahip olamadı. Bununla beraber 
Harput ve çevresini kendi hakimiyeti al
tına almaya ve burada bağımsız bir 
beylik kurmaya muvaffak oldu ( 1185 ı 

Ebü Bekir 1204 yılında öldü, yerine oğ
lu Nizameddin ibrahim geçti. ibrahim'in 
ölümünden sonra yerine oğlu Hızır. da
ha sonra da onun oğlu Nüreddin Artuk 
hükümdar oldu. Bu son Harput Artuklu 
hükümdarları da Eyyübi hakimiyetini 
tanımakta idiler. Anadolu Selçukluları 

Sultanı Alaeddin Keykubad'ın kuman
danlarından olan Kemaleddin Kamyar 
Eyyübiler'i Harput civarında yendi. Bazı 
Eyyübi kumandanları Harput Kalesi'ne 
sığındılar. Selçuklular kaleyi yirmi dört 
gün kuşattıktan sonra Ağustos 1234'te 
teslim aldılar. Alaeddin Keykubad Ar
tuklu hükümdarlarının canını bağışladı 
ve Akşehir'i kendisine ikta olarak verdi. 
Böylece 1185 yılında imadüddin Ebü 
Bekir tarafından kurulmuş olan Harput 
Artukluları da tarihe karıştı. 

Teşkiliit , Kültür ve Mimari. Eski Türk 
devlet anlayışını esas alan Artuklular. 
devleti hanedan mensuplarının ortak 
mali kabul ettiklerinden. merkeziyetçi 
bir hükümet kurup tek bir devlet haline 
gelemediler. Daha çok kuwetli beylerin 
etrafında toplanıp yarı bağımsız bir tarz
da siyasi birliklerini korumaya çalıştılar. 
Devletin idaresi hususunda Selçuklular'ı 
kendilerine örnek aldılar ve Selçuklu dev
let teşkilatının ana unsurlarını kendi ül
kelerine uyguladılar. Zaman zaman güç-
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lü devletlerin hakimiyetlerini tanımak 
zorunda kalan Artuklu hükümdarlarının 

resmi unvanları. bilhassa XI I. yüzyılda is
lamiyet'ten önceki Türk unvaniarının bir 
devamı şeklinde olmuştur. Alp, Sagun. 
inanç, Kutluğ ve Yabgu gibi eski Türk 
unvaniarının Artukoğulları'nda ku ll anıl

ması Türk devlet geleneğinin buralarda 
devam ettiğine bir delildir. 

Artuklular'ın içtimar ve iktisadi hayatı 
hakkında bilgiler çok azdır. Ancak kom
şu ülkelere göre en az verginin bu ülke
de alındığı görülmektedir. Hatta bu yüz
den civar bölgelerden bu ülkeye göç 
edenlerin sayısı oldukça fazladır. Ağır 

savaş masrafiarına karşılık vergilerin az
lığı ve maliyenin zenginliği. halkın hayat 
seviyesinin yüksek olduğunu göstermek
tedir. Artuklu hükümdarları ticari ve içti
mar hayatı canlı tutmak için çarşılar. ker
vansaraylar. ~(öprüler. camiler ve med
reseler yaptırmışlardır. Hüsameddin Ti
murtaş, Batman ırmağı üzerinde 1 SO m. 
uzunluğunda büyük bir köprü yapımına 
başlamış ve köprü oğlu Necmeddin Alpı 
zamanında tamamlanmıştır. Timurtaş' ın 

yaptırdığı önemli eserlerden biri de Hü
samiye Medresesi'dir. Ayrıca Timurtaş'ın 
oldukça büyük. kitap bakımından da zen
gin sayılabilecek bir kütüphane kurdu
ğu kaydedilmektedir. Timurtaş'ın oğlu 
Alpı Koçh isar'da cami, medrese. kervan
saray ile bir de çarşı yaptırmış, bunlara 
vakıflar bağlamıştır. Fahreddin Kara Ars
lan da ticaret ve ulaşımı hızlandı rmak 

için Hısnıkeyfa, Malatya. Birecik ve Kal'a
türrüm'da birer köprü yaptırmıştır. Hıs
nıkeyfa Köprüsü 1166 ·da sel ve deprem
den hasar görmüşse de kısa sürede ta
mir edilmiştir. Mardin Artukluları'ndan 
Artuk Arslan. Koçhisar'da Ulucami 'yi 
( 1204), Mardin'de Hatuniye Medresesi'ni 
( 1205) ve Harizm'de Şeyh Taceddin Me
sud Medresesi' ni inşa ettirmiş: Muzaf
ferüddin Kara Arslan Muzafferiye Med
resesi'ni , ll. Necmeddin Gazi de seksen 
adalı Şehidiye Medresesi'ni yaptırmıştır. 
Şehidiye Medresesi'ne dükkan. hamam, 
bağ ve bahçelerin yanı sı ra Koçhisar'da 
bir han ve Harizm'de bir boyahane vak
fedilmiştir. Mecdüddin isa'nın 1392 yı
lında yaptırdığı Zinciriye Külliyesi Mar
din'in en büyük abidelerinden bir i idi. 
Artuklu hükümdarları fikir ve ilim adam
larını da korumuşlardır. Artuklular' ın 
kurmuş olduğu medreselerde islami ilim
lerin yanı sıra tıp . riyaziye ve felsefe 
derslerinin okutulduğu da çeşitli kay
naklarda zikredilmektedir. 
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• COŞKUN ALPTEKiN 

Artuldu Sanatı. Artuklu sanatı, XII-XIII. 
yüzyıllarda Anadolu'nun güneydoğu böl
gesinde gelişerek etkisini uzun süre de
vam ettiren bir Türk-İslam sanatıdır. Bu 
sanat Artuklular ' ın hüküm sürdükleri, 
Fırat nehrinin kolları arasında kalan 
coğrafi' bölge ile ei-Cezfre'de (Kuzey Me
zopotamya). 1 071' den sonra Türklüğün 
ve İslamiyet' in yerleşmesine siyası. as
keri ve ekonomik faaliyetler kadar tesir 
etmiştir. Artuklu sanatını Artuklu siyası 
tarihinde olduğu gibi bölgelere ayırarak 
incelemeye gerek yoktur. Çünkü bölge
lere göre farklılıklar. küçük ayrıntılarda 
görülen bazı mahallf özelliklerden iba
rettir. 

Artuklu cami ve medreseleri, bu yapı 
tiplerinin erken devir Anadolu Türk sa-
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natındaki gelişmeleri açısından önemli 
bir yere sahiptir. Mihrap önünde kub
besi bulunan, enine gelişmiş ana me
kanlı ve geniş aviulu cami tipi, önce Ar
tuklular'da kapalı bir bölge üslübu ola
rak kalmış, fakat XIV. yüzyılın sonlarına 
doğru Beylikler döneminde tekrar orta
ya çıkarak Anadolu mimarisini dotaylı 

biçimde etkilediğini ortaya koymuştur. 
SS2 ( 1157) tarihli Silvan Ulucamii, enine 
dikdörtgen bir alanı kaplayan ve son 
araştırmalara göre bir avlunun güne
yinde yer alması gereken kesme taştan 
bir yapıdır. Dört nefin üçünü mihrap 
önünde 13.SO m. çapındaki mukarnas 
tromplu kubbe keser. Üç yönde üçer 
kemer aç*lığı ile yaniara bağlantısı bu
lunan bu kubbe, Büyük Selçuklular'ın 

İsfahan Cuma Camii'ndeki Melikşah'ın 
yaptırdığı kubbenin esaslarını tekrarla
yan batıdaki ender örneklerdendiL Ku
zey cephesinde görülen küçük nişlere 

sahip kabartma şeridi, içte de bazı yer
lerde tekrarlanmıştır. Minaresindeki en 
erken tarihli kitabenin S72 ( 1176-77) 
yılını gösterdiği Mardin Ulucamii. XIV. 
yüzyıla kadar devamlı değişikliğe uğra
mış olmakla birlikte avlusunun kuzeyin
de yer alan çifte minaresi ve revaklı av
lusu ile mihrap önü kubbeli cami tipinin 
diğer bir örneğini teşkil eder. Yavlak 
Arslan tarafından başiatılıp 601 ( 1204-
1205) yılında kardeşi Artuk Arslan tara
fından tamamiatılan Kızıltepe (Dunays1r) 
Ulucamii, Artuklu mimarisinin en önem
li eseridir. Köşelerinde minarelerin yer 
aldığı geniş avlunun güneyine. yine eni
ne oturtutan binanın üç nefinden ikisini 
mihrap önü kubbesi kesmektedir. Fark-

lı şekillerde işlenmiş dört trompu ve ku
zey cephesindeki zengin taş işçiliği gös
teren avlu bağlantıları ile bir benzeri bu
lunmayan mihrabı çok ünlüdür. Harput'
ta SS 1 ( 1156) yılına tarihlenen Ulucami. 
planlaması bakımından olduğu kadar 
tuğlanın geniş ölçüde kullanılması açısın
dan da Büyük Selçuklular'ın S29 ( 1135) 
tarihli Zeware Cuma Camii'ne yakın özel
likler gösterir. Büyük Selçuklu cami mi
marisi ile Zengf sanatının kuwetli tesiri 
altında Artuklu ustaların yaratma heye
canıyla meydana getirilen Artuklu ca
mileri. Anadolu Türk mimarisinin abi
devi öncüleridir. Revaklı avlu. içten ve 
dıştan yapıya hakim olan mihrap önü 
kubbesi. iç avlu. köşelere konulan mi
nareler. zengin taş işçiliği ve örtülerde 
tuğla kullanılması gibi özellikler XII. yüz
yıl içinde ilk defa bu yapılarda gerçekleş
tirHip XIII ve XIV. yüzyıllarda değişik öl
çülerle devam ettirilmiştir. 

Anadolu'da başlıca iki tipte gelişen 
medreselerin açık aviulu olanları da ilk 
defa Artuklular tarafından yapılmışlar
dır. XII. · yüzyılın başlarında bir külliye 
halinde ortaya çıkan ve büyük kısmı 

bugün harap durumda bulunan Mardin 
Emfnüddin Maristanı (bimaristan) has
tahane. hamam. medrese ve camiden 
meydana gelmektedir. XII. yüzyılın üçün
cü çeyreğine ait iki katlı Mardin Hatuni
ye Medresesi. revaklı avluya sahip iki 
eyvanlı Anadolu medreselerinin en er
ken tarihiisi olarak günümüze ulaşmış
tır. 595 ( 1198-99) tarihli Diyarbekir Zin
ciriye Medresesi ile aynı tarihte yapımı
na başlanan yakınındaki Ulucami'ye ku
zeyden bitişik iki katlı Mesudiye Med
resesi, revaklı aviulu ve kesme taş işçili
ğiyle dikkati çeken ilk medreselerden
diL Bu gelişme XIII. yüzyılın ilk yarısında 
Mardin'deki Sultan Tsa (Zinciriye) Medre
sesi ile Şehidiye Medresesi'nin büyük öl
çülere varan planlamasında devam eder. 

Sultan Kas ım Medresesi - Mardin 


