
ARTA KÖPRÜSÜ 

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-
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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. 
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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 
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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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