
ticelenecek akidler için ise yeni sistemin 
kullanılması mecburi hale getirilmiş, ni
hayet bu tarihten itibaren de her türlü 
muamelede yeni sisteme uyulması zo
runlu kılınmıştır. Bu yeni arşının (zira-i 
a'şari=metre) as katları öşr-i zira (desi
metre). aşir-i zira (santimetre) ve mi'şar-i 
zira (milimetre): üs katları ise mil-i a'şa
ri (kilometre) ve fersah-ı a'şarfdir (ı O ki
lometre) Alan ölçüsü olarak da 100 zi
ra2 = 1 murabba' veya ar ve 10.000 zi
ra 2 = 1 cerfb yahut hektardır. 

Yeni Arşın (metre). 29 Şewal 1298'de 
(11 Eylül 1297 r./24 Eylül 1881). 1 Mart 
1882'den itibaren geçerli olmak üzere 
yeni ölçülerin tanzim. tensik ve kullanım 
şekilleri hakkında . eski ölçülerin karşı
lıklarını gösteren listeleri de ihtiva eden 
yeni bir kararname yayımlanmıştır. Buna 
göre "yeni arşın .. adı verilen yeni birim 
1 O parmaktan (I parmak= I O hat ve I hat 
= 10 nokta) ibaret olup 1000 arşın= 1 mil 
(mil-i a·şarT yani ki lometre) ve 10.000 ar
şın = 1 fersahtır. Alan ölçüsü olarak da 
1 00 arşın 2 = 1 dönüm ve 1 cerTb = 1 0.000 
arşın 2 = 100 dönümdür. Daha sonra hal
kın çoğunluğunun çevirme kılavuzların
daki rakamların küsuratını anlayama
masından dolayı bunlar mümkün oldu
ğu kadar azaltılarak yeni kılavuzlar ya
yımlanmıştır. Ancak her şeye rağmen 
bu kararname ve nizamnameler bir türlü 
uygulanamamış ve beş yıl sonra 1886'
da yeni sistemin bu defa İstanbul sınır
ları içinde kullanılmasını şart koşan bir 
başka kararname yayımlanmış, fakat 
halkın eski ölçülerde ısrar etmesi sebe
biyle yine sonuç alınamamıştır. Burada, 
1869'da yürürlüğe giren Mecelle'nin 
genelde İslami ölçü birimlerini esas al
mış olmasının da önemli bir payı olsa ge
rektir (b k Mecelle, md. I 32- I 36. 2 I 7, 220-
228. 273. 1119. 1147-1148. 11 51) Sonuç 
olarak İstanbul, Selanik. İzmir ve Beyrut 
gibi büyük liman şehirleri ve resmi uy
gulamalar dışında ölçü reformları etki
siz kalmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlüğe ko
nan 26 Mart 1931 tarihli son kanun da
hi bütün Türkiye çapında derhal etkili 
olamamış, halkın tamamının yeni ölçü
leri kullanması için uzun bir süre geç
mesi gerekmiştir. 
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Batı Yunanistan'da 
Osmanlılar tarafından 

XV. yüzyıl sonlannda yaptmlan 
bir köprü. 

_j 

Türk devrindeki adı Narda olan Arta 
kasabasından geçen Narda (Arakthos) 
akarsuyu üzerinde. burası fethedildikten 
az sonra büyük bir ihtimalle Faik Paşa 
tarafından inşa ettirilmiştir. Nitekim 
Aşıkpaşazade de Fatih Sultan Mehmed 
devri vezirlerinden Faik Paşa ' nın burada 
hayrat yapmak niyetinde olduğunu ifa
de etmektedir. Kısa bir zaman sonra Fa
ik Paşa Narda'da. şehrin az ötesindeki 
İmaret köyü denilen mahallede cami. 
han. hamam. imaret medrese ve kendi 
türbesinden meydana gelen külliyeyi in
şa ettirmiştir; köprü de bu manzume
nin bir parçası olmalıdır. Faik Paşa ' nın 

vakfıyesi 898 (1492-93) tarihli olup 907'
de ( 1501 -1502) buna bir zeyl eklenmiş
tir (VGMA. nr. 623) Evliya Çelebi ise "on 
üç gözlü Faik Paşa" köprüsünden geçti
ğini bildirerek mimari biçimi hakkında 
şu kısa bilgiyi verir: "Ortadaki gözü ga
yet yüksek ve ziyade enli olup 50 arşın 
yüksek ve boyu bir başından diğerine 
800 adımdır. dört gözü yüzer adım en
lidir: bu cisrin üstünden iki arabanın 
yan yana geçmesi mümkündür. Altın

dan Narda nehri cereyan eder ve Preve
ze körfezine dökülür." 1897-1898 Türk
Yunan savaşı sırasında Narda ve çevre
sinin bir haritasını düzenleyen Binbaşı 

Halil İbrahim Efendi bunun üzerinde 
kasabanın. köprünün ve İmaret köyünün 
yerlerini işaret ederek şu kısa açıkla

mayı da kaydetmiştir: "Narda Köprüsü 
Yanya vilayetinin güney bölümü ile Batı 
Yunanistan arasında başlıca bağiantıyı 

sağlar. Köprü. Fatih Sultan Mehmed Han 
vezirlerinden Narda fatihi Gazi Faik Pa
şa tarafından tesis ve inşa edilmiştir. 

Köprübaşı denilen bu mevkide gazi mer
humun cami ve imareti vardır, vefatı 905 
( 1499-1500) olup, kab ri cami yanındadır. " 

400 yıl Türk idaresinde kaldıktan son
ra 1881 'de Yunanistan'a terkedilen Ar
ta 'daki bu yapı hakkında kısa bir maka
le yazan A. K. Orlandos. köprünün bir 
Türk eseri olduğunu yazmaktan kaçına
rak esasının Roma devrine ait olduğu
nu ve üzerinde "Türk devri izleri" gö
rüldüğünü söyler. Yine Orlandos tara
fından nakledilen ve köprüyü XVII. yüz
yıl başlarında Gianni Thiakogianni ad
lı birinin Cezayir korsanlarından alınan 
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zeytinyağı küplerinde tesadüfen bulu
nan altınlarla yaptırdığı yolundaki söy
lenti ise sonradan uydurulmuştur. 

Orlandos'un verdiği ölçülere göre köp
rü 142 m. uzunluğunda ve 3.75 m. ge
nişliğindedir. Dört büyük ve üç küçük 
gözü vardır. Orlandos'un küçük gözden 
kastettiği, mahmuzlar ve sel yaranların 
üstlerindeki gözlerdir. Büyük göz tam 
ortada olmayıp kenardadır; bu yüzden 
köprü o tarafa doğru yumuşak bir me
yille yükselip sonra birden bire dik bir 
meyille ana toprağa kavuşur. Halbuki 
Evliya Çelebi orta gözün yüksek oldu
ğunu bildirmektedir. Kısa tarafın aslın
da daha da uzun olup olmadığı araştı
rıldığı takdirde bu hususta açık bir fikir 
edinilebilir, kemerler ise yuvarlak biçim
dedir. Arta'daki Faik Paşa Köprüsü'nün 
temellerinde bir Roma köprüsünün ka
lıntıları olsa bile, bu mimari eserin bu
gün hala ayakta duran yapısı ile Osman
lı devri Türk medeniyetinin Rumeli ·de 
bıraktığı hatıralardan biri olmasını en
gellemez. 
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ARTUK b. EKSÜK 
( l!.l...S\ ,y Ji) ) 

(ö. 484/1091) 

Selçuklu Sultanı 
Alparslan ve Melikşah devirlerinin 

ünlü kumandanı. 

Oğuzlar'ın Döğer boyuna mensup olan 
Zahfrüddin Artuk Bey'in doğum tarihi 
bilinmemektedir. 1063 yılında kendisine 
bağlı Türkmenler'le Sultan Alparslan'ın 
hizmetine girdi. Diğer savaşlarda oldu
ğu gibi Malazgirt Savaşı'nda da sultanın 
maiyetinde bulundu. Savaştan sonra Bi
zans'la imzalanan antlaşmanın yerine 
getirilmemesi üzerine, Alparslan'ın buy-

414 

ruğuyla Orta Anadolu'da Yeşilırmak ve 
Kızılırmak havzalarında fetihler yaptık
tan sonra Sakarya ırmağını geçerek iz
mit taraflarına ulaştı. Alparslan'ın ölü
mü ve kardeşi Karaarslan Kavurd Bey'in 
saltanat iddiasıyla harekete geçmesi 
üzerine merkeze çağrıldı ve Kavurd'un 
bertaraf edilip Melikşah'ın tahta geç
mesinde önemli rol oynadı. Daha sonra 
tekrar Anadolu'ya dönen Artuk Bey, Ku
talmışoğulları, Tutuk, Afşin, Dilmaçoğ, 

lu Muhammed, Duduoğlu gibi Selçuklu 
şehzade ve emirleriyle birlikte Bizans'a 
karşı isyan edip istanbul'a hücuma ha
zırlanan ücretli Narman askerleri ku
mandanı Urselius'un ortadan kaldırıl

ması hususunda Bizans'ın yardım tale
bini kabul etti ve Urselius'u mağlüp edip 
esir almayı başardı. Bir süre sonra Sul
tan Melikşah tarafından Anadolu'daki 
.fetih görevinden alınıp İran -Irak sınır 
bölgesindeki Hulvan'a tayin edildi (1076) ; 

ayrıca kendisine Ahsa ve Bahreyn'de is
yan eden Karmatfler'le ilgilenme görevi 
de verildi. Artuk Bey 1 076'da 7000 kişi
lik bir süvari kuwetiyle Basra'ya. ora
dan da Ahsa'ya gitti ve Karmatfler'le 
uzun yıllar mücadele etmiş bulunan Ab
dullah b. Ali ei-Uyünf ile birlikte Karma
tfler'i tamamen itaat altına aldı (1 079) 

Aynı yıl Tacüddevle Tutuş'un emrinde 
Suriye seferine katıldı. Bu arada Hulvan 
ve ei-Cebel'i de Selçuklu topraklarına 

kattı ve bu başarıları üzerine Hulvan ve 
civarına vali tayin edildi. 

Artuk Bey Haziran 1 083'te, Sultan Me
likşah'ın buyruğuyla Mervanoğulları aile
sinin idaresindeki Diyarbekir bölgesinin 
fethiyle görevlendirilen Fahrüddevle Mu
hammed b. Cehfr'in maiyetinde sefere 
katıldı; fakat Fahrüddevle ile anlaşmaz
lığa düştüğü için kuwetleriyle birlikte 
savaşı terkederek Sincar'a çekildi. Bu sı
rada Melikşah'ın Musul kuşatmasında 
bulundu; sultanın kardeşi Tekiş'in isyan 
etmesi üzerine kuşatmayı kaldıran sul
tanla birlikte Merverrüz'a giderek onu 
cezalandırma harekatına katıldı ve ba
şarılı hizmetlerde bulundu. Bununla bir
likte Diyarbekir harekatından ayrılması 
ve Musul Emfri Şerefüddevle Müslim ile
anlaşması sebebiyle sultandan pek iti
bar görmedi; bu yüzden Horasan'dan 
ayrılarak ikta• yeri olan Hulvan'a çekil
di. Çok geçmeden, bir daha güvenini ka
zanamayacağı düşüncesiyle Melikşah'ın 

hizmetinden ayrılıp Suriye ve Filistin Sel
çuklu Hükümdan Tacüddevle Tutuş'un 
hizmetine girdi. 

Tutuş, babasının bu değerli kuman
danını Kudüs ve yöresine vali tayin etti, 
ayrıca Serhad şehrini de kendisine ikta 
olarak verdi (ı 085) . Bu arada Musul 
Emfri Müslim'in Melikşah'a karşı oluş
turmaya çalıştığı ve içinde Tutuş ve Mı
sır Fatımfleri'nin de yer aldığı bir ittifa
ka girdi ise de bu ittifak çeşitli sebep
lerle gerçekleşemedi. Daha sonra mai
yetindeki Türkmenler'le ei-Cezfre'ye ge
len Artuk Bey. Fahrüddevle'nin ilhak ha
rekatına devam ettiği Diyarbekir bölge
sini ele geçirme teşebbüsünde bulun
du. Hatta gönlünü almak isteyen Melik
şah'ın gönderdiği hediyeleri kabul et
meyerek sultana karşı adeta isyan eder 
bir duruma geldi. Bunun üzerine Melik
şah. ei-Cezfre'deki Selçuklu kumandan
ları Sa'düddevle Gevherayin. Karategin 
ve Anuş Tegin vasıtasıyla onun kendisi
ne itaat etmesini istedi. Maiyetindeki 
Türkmenler'in kendisini terketmeleri 
üzerine Artuk Bey önce itaat arzetti ise 
de sonra yeniden . Tutuş'un hizmetine 
girdi. Bu sıralarda .Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı Süleyman Şah'ın Antakya'yı 

fethedip ardından Halep'i kuşatması 

üzerine. burayı elinde tutan Şerif Ebü 
Ali şehri teslim etmek maksadıyla Tu
tuş'u davet etti. Derhal harekete geçen 
Tutuş. beraberinde Artuk Bey olduğu 
halde Halep'e geldi. Böylece Şerif Ebü 
Ali'nin entrikaları yüzünden karşı karşı
ya gelen iki Türk ordusu şiddetli bir sa
vaşa tutuştular; Artuk Bey'in gayretleri 
sonucu Süleyman Şah'ın ordusu yenilgi
ye uğradı; kendisi de intihar etti (5 Ha
ziran 1086). Bu arada Artuk Bey. Kuzey 
Suriye hakimiyeti için Selçuklu İmpara
torluğu tabileri arasında ortaya çıkan bu 
kanlı buhran üzerine bölgeye bir sefer 
düzenleyip Halep yakınlarına gelen Sul
tan Melikşah'ın kuwetlerine karşı sal
dırıya geçilmesini istedi ise de Tutuş 
bunu kabul etmeyerek Dımaşk'a çekil
di. Artuk Bey bundan sonra sultanın te
veccühünü kazanmaya çalıştı ve 480 Mu
harreminde (Nisan 1087) Bağdat'a hare
ket etti. Bu tarihten vefatma kadar hak
kında bilgi edinilemeyen Artuk Bey bü
yük bir ihtimalle, idaresi kendisine veri
len Kudüs'e döndü, hayatının son gün
lerini burada geçirdi ve 484'te ( 1091) öl
dü. 1 063- 1086 yılları arasında yirmi üç 
yıl gibi uzun bir süre Selçuklu Devleti 
hizmetinde bulunmuş olan Artuk Bey 
Arap kaynaklarında nadir Türk kumar:ı
danlarından biri olarak vasıflandırılmak
tadır. 


