ARTUK O~LU EMIR BALAK VE MEZAR~~
~BRAHIM ARTUK
Istanbul Arkeoloji Müzeleri na~nizmatlar ~ndan

Nuruddevle Balak bin Behram, Haçl~lara kar~~~parlak sava~lariyle tan~ nm~~~olan Artuk hanedan~ n~ n ünlü bir simas~d~ r. 1094
(H. 487) senesinde Dumu~k hükümdar~~ Tutu~, emir Bozan'~~ öldürdükten sonra ona ait olan Mudar ülkesinin ~ehirlerini idaresindeki
emirlere verirken Suruç ~ehrini de Sökmen bin Artuk'a b~ rakm~~,
sonralar~~ buras~ n~~ karde~inin o~lu Balak bin Behram'a devretmi~ti.
Balak, ikinci Antakya muhasaras~~ s~ ralar~ nda bu ~ehri kurtarma~a
giden büyük Selçuk mücahitlerine iltihak ve amcas~~ Sökmen'in
yan~~ ba~~ nda sava~m~~t~. Antakya bozgunlu~undan sonra Artuk'
lar~ n elinde bulunan Kudüs Fatimi halifesinin eline geçmesinden
biraz sonra Suruç'u kaybetti (H. 492). Arap tarihçileri Balak'~ n Urfa
kontuna ba~vurarak ~ehri ona verdiklerini söylerler J. Haçl~~ yakanivüsleri, emir Balak'~ n isyan eden Suruç halk~ na kar~~~Urfa kontu
Baudouin I'den yard~ m istedi~ini, neticede kontun alm~~~oldu~u
~ehri sahibine vermedi~ini yazarlar. Bu surette emaretten mahrum
olmak talisizli~ine u~r~ yan ve muhtelif Türkmen boy ve oymaklar~ n~ n ba~~na geçip birçok sergüze~tlere at~lan Balak, Suruçlu'lar~~
kurtarmak istiyen büyük amcas~~ Sökmen ile birlikte, 1100 (H. 494)
senesinin sonlar~ na do~ru Suruç'a yürümü~tü 2. Yeni Urfa kontu
olan Baudouin de Burg ile Suruç senyörü Foulque de Chartres'i
kar~~lama~a ç~ kt~ lar. Fakat Mathieu d'Edesse'ye göre, evvelâ maktüp oldular, Foulque öldü. Kont da Urfa'ya s~~~ nd~. Suruç ~ehrini
ele geçiren Sökmen ile Balak, iç kalede bulunan Franklar~~ muhasara
ve tazyike ba~lad~lar 3. Bu s~rada Urfa kontu Antakya'ya giderek
oradan kâfi miktarda yard~ m kuvveti al~ p tekrar Suruç'a yürüdü.
Sökmen ile Balak onu kar~~lad~larsa da maklüben çekildiler. 1101
1 izzeddin ibni ~eddad, Alak el-hazire fi iimera el-sam yel Cezire. Yazma,
varak 18 (Say~n hocam Miikrimin Halil Y~nanç'~ n kiitr~phanesinde).
2 Ibrahim Artuk, Artuk Okullar~~ Tarihi s. 27. Idim Ansiklopedisi.
3 Renk Grousset, Histoire de Croisadea et du Royaume Frane de jerusalem-texte 1. p. 392.
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(H. 495) senesinde Suruç'u tekrar i~gal etme~e muvaffak olan
Haçl~'lar bu ~ehirde müslüman halk~~ tamamen k~ l~ çtan giçirerek
kad~ nlar~ n~~ esir ald~ lar 4. Mathieu d'Edesse'nin rivayetine göre,
Franklar, Urfa'ya çok miktarda genç erkek ve kad~ n getirdiler.
Hatta bütün Frank memleketlerini ve Antakya'y~~ esir ile doldurdular 5.
Art~ k Mudar bölgesinde bir emaret kurmaktan ümidini kesen
Balak, taliini amcas~~ Sökmen ile Ilgazi'nin tahlerine ba~lam~~~ve
birincisinin Elcezire'deki çal~~ ma ve sava~lar~ na kat~ ld~ ktan sonra
Irak'a giderek orada Sultan Berkyaruk ile Mehmed Tapar aras~ ndaki mücadelelere giren ve sonunda Ba~dat ~ahnesi olmu~~olan
ikincisinin emrine ve onlara yard~ m etmi~ti".
1103 (H. 497) senesi muharrem ay~ nda emir Ilgazi'nin karde~inin o~lu emir Balak bin Behram bin Artuk, Ane ve Hadise'yi
Ya'i~'in o~lu Isa'dan ald~. Fakat Hilla hükümdar~~ Seyfüddevle
Sadaka'nm kar~~ mas~~ üzerine b~ rakma~a mecbur kalan Balak,
Türkmenlerden toplad~~~~bin ki~ilik bir ordu ile ~ehri tekrar zapt
ve ya~ma ettikten sonra Hit kasabas~ na do~ru yürüdü. Sadaka
askerlerini toplad~ . Fakat emirin avdetini haber al~ nca askerlerini
göndermekten vazgeçti 7. O sene içinde amcas~~Sökmen ile Musul
valisi Çökürmü~'ün Haçl~ lara kar~~~yapt~ klar~~ muharebeye girmi~~
ve kazan~ lan muzafferiyette rol oynam~~t~ r.
1104 (H. 498) senesinde Türkmenlerin, ~ rak bölgelerinden Horasan yolunda bozukluk ç~kard~ klar~ n~~ ve baz~~ kötü hareketlerde
bulunduklar~ n~~ gören ~ rak ~ehnesi llgazi, buraya karde~inin o~lu
Balak bin Behram'~~ tayin ederek memleketin asay~~~ n~ n iade edilmesini emretti. Filhakika Balak, ~ rak k~tas~ ndaki asay~~~~temin ettikten sonra Serhab bin Bedre'ye ait Hanicar kasabas~ n~~ alm~~t~~
(1105; H. 499) 8 .
4

1bnilesir, El Kâmil fittarih. cilt 10 s. 135; -lbnil-Kalenisi bi zeyl Tarih
Dumu~k s. 138.

5

Rene Grousset, Histoire de Croisades , cilt 1. s. 392.
Prof. Mükrimin Halil Y~ nanç'~ n notlar~ ndan.

El-Muhtasar fi Ahbar el-Be~er
Cilt 11 s. 227; k~ nilesir, El Kâmil fittarih cilt 10 s. 135. Tarihçi ~ bni Haldun
Kitab el-lber ve Divan el-Mupteda isimli eserinin 5 inci cildi s. 32 de bu olay ~ n H. 496 da oldugunu zikrediyor.
8 ~ bnilesir cilt 10 s. 165.
7
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1110 (H. 504) senesinde emir Balak, büyük Sultan~n Haçhlara
kar~~~gönderdi~i cihad ordusuna girmi~~ve amcas~~ Ilgazi'nin emrinde çal~~m~~t~. Harran'~~ idaresine alan Mevdud buray~~ Ilgazi'ye
vermi~~ise de Sökmen el-Kutbi buna raz~~ olmad~~~ndan Ilgazi ile
aralar~ nda anla~mazl~k ç~km~~~ve bu yüzden Ilgazi ordudan ayr~larak Mardin'e dönmü~tü. Buna k~zan Sökmen el-Kutbi orduda
bulunan Balak'~~ al~koyarak zincire vurdurmu~~ve kendi bölgesindeki Aydizyats kalesine gönderip orada hapsettirmi~ti. Fakat ertesi
sene Sökmen el-Kutbi'nin ölümü üzerine hapisten kurtularak
amcas~ n~n yan~ na giden Balak, 1112 (H. 506) senesinde Harput
Palu, Çemi~gezek ve bütün Dersim havalisi ile Hanz~t bölgesi
emini Çubuk o~lu Mehmet bey'in ölümünü duymu~~ve ba~~na
toplayabildi~i Türkmenlerden bir k~s~m ile birlikte Elcezire'den
hareket ederek, Harput ~ehri ve havalisindeki kasabalar hariç
olmak üzere, onun bütün memleketini eline geçirmi~~ve Palu
~ehrini kendisine emaret merkezi yapm~~t~r.
Anadolu sultan~~ K~l~ç Aslan I 'in ölümünden sonra okullar~~
aras~ nda payla~~lan ülkeden Malatya ve Elbistan bölgeleri, ölen
sultan~ n en küçük o~lu Tu~rul Aslan'~n hissesine dü~mü~~ve bu
~ehzade, emir taraf~ ndan sultan ilân edilmi~ti. Çocuk hükümdar~ n
annesi Ay~e hatun, ümeradan Il Aslan ile evlenerek bu emini
o~luna Atabek yapm~~~ve memleketi idareye ba~lam~~t~. Sonralar~~
Ay~e hatun, ad~~ geçen bu emini tevkif etmi~, idare ve cesurane
tavurlar~na hayran kald~~~~emir Balak ile evlenme~e karar vermi~~
ve onu Malatya'ya ça~~rmak üzere Palu'ya gitmi~ti. Ay~e hatun
ile evlendikten sonra 1113 (H. 507) senesinde Malatya'ya gelen
Balak kendi hâkimiyeti alt~ ndaki araziyi geni~letmi~, hattâ Anadolu
ve Elcezire'de bulunan emirlerin en kuvvetlisi olmu~tu.
1114 (H. 508) senesinde Çubuk o~lu Mehmed'in halefi bulunan
Harput emini hastaland~~~~zaman ülkesini Tu~rul Aslan'a vasiyet
etmi~, bunun üzerine Balak, Malatya kuvvetlerinin ba~~nda olmak
üzere, Harput'a gidip ~ehri alm~~; fakat bu s~ralarda Haçl~larla harbetmek için yola ç~kan sultan Mehmed'in ordusundan bir k~s~m kuvvetin sultan~n o~lu Mesud kumandas~nda buralara yakla~makta oldu~unu görünce, ismi geçen bu ~ehri bo~altarak Malatya'ya dönmek
zorunda kalm~~t~r. ~ehzade Mesut Atabe~i Aksungur el-Porsuki
bütün Elcezire ümeras~n~n maiyetine gelmi~~olmalar~na ra~men,
Mardin emini Ilgazi bizzat gelmiyerek o~lu Ayaz'~~ göndermesine
Belloten C. Xl. F. 9
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k~zm~~~ve Mudar bölgesini tahripten döndükten sonra Ayaz'~~
hapsetmi~, bunun üzerine Mardin emini karde~inin o~lu emir
Balak'~~ yard~ ma ça~~ rd~~~~gibi di~er taraftan öteki karde~inin o~lu,
H~sn-Keyfa emin i Davud bin Sökmen'i yan~ na alm~~t~~ 9. Necmeddin
Ilgazi, Habur nehri boyunca ilerlemekte devam ederek Dare'ye
yak~ n bir yerde o~lunu esaretten kurtarmak için dü~ man~ na
hücum etti. Porsukrnin ordusu, muntazam ve say~ca üstün oldu~u
halde, Necmeddin Ilgazi'ye ma~lüp oldu. Muharebede bulunan
sultan~ n o~lu, askerinin kaç~~~ n] görünce, Dare'den ayr~larak
Nuseybin'e gitti. Sava~~geceye kadar devam etti. At üzerinde
zincirlere vurulmu~~olan Ayaz, gecenin ba~lamas~ ndan ve vaktin
müsaadesinden istifade ile kendisini attan yere att~ . O c~ varda
bulunan Yahudiler taraf~ ndan gizlendi. Kendini tan~ yan c~ var
Kürtlerinden biri babas~ na haber verdi. llgazi, adam göndererek
onu kurtard~~ w. Vazifesi burada sona eren Balak, Malatya'ya
döndükten sonra, Harput üzerine yürüyerek buras~ n~~ i~gal etmi~ti
(M. 1115 ; H. 509).
Erzincan, ~arki Karahisar ve Divriki bölgeleri emin, evveldenberi göz dikti~i Genç ve Dersim havzalar~ n~ n Ba;ak taraf~ ndan
al~nmas~ na gücenmi~~olan Mengücük o~lu, 1118 (H. 512)'de Balak'~ n
ülkelerini çi~neme~e ba~lam~~~ve bu arada Malatya havalisini de
ya~ma etmi~ti. Kendi kuvvetlerini amcas~ na göndermi~~oldu~u
için o vakit onun arazisine yürümiyen emir Balak, 1120 ( H. 514 )
y~ l~ nda Mengücük o~lu memleketine girdi. Kemah ve Erzincan
bölgelerini istilâya ba~lad~. Mengücük o~lu kar~~~koyam~yaca~~n~~
anl~ yarak Bizans imparatorlu~unun Trabzon dukas~~ olup kom~u
Türk emIrlerinin muhtemel tecavüzlerine kar~~~ yan~ nda mühim
kuvvetler bulunduran Kostantin Gabras'~ n yan~ na s~~~ nd~~ H. Ikisi de
kuvvetleriyle birlikte Balak'~ n kar~~s~ na ç~ kt~lar. Ibnilazimi'nin
Seryan ve Ibnilkalensi'nin Serman dedikleri yerde ~iddetli bir sava~~
vaki oldu. Trabzon dukas~~ ile Mengücük'ün o~lu fena halde bozuldular ve maiyetlerinin mühim bir k~sm~~ ile esir edildiler. Trabzon dukas~~ otuzbin dinar fidye kar~~ l~~~ nda kurtuldu. Suryani pat9 Prof. Mükrimin Halil Y~ nanç'~ n notlar~ ndan. Ayni, lkduleeman fi tarih
ehlizaman. Yazma. Sene 508 vukuat~~ Veliyüddin Carullah kütüphanesi No. 1590.
10 Süryant Mihail vakayinamesi Barsumi yaz~ s~~ ile. Mardin Deyr. Zaferan
Icütiiphanesinde (T. T. Kurumu taraf ~ ndan dilimize çevriliyor).
s. 202 'de buna Afras Rumi diyor.
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riki Mihail, Sivas, Ye~il~ rmak ve A~a~~~Kelkit havzas~~ emtri Dani~mend o~lu emtr Gazi'nin de Balak'~n müttefiki oldu~u halde, esir
olanlardan Mengücük o~lunun damad~~ olmak dolay~ siyle, Balak'~ n
r~ zas~~ haricinde sal~ vermesi üzerine pek k~zm~~~olal~~ Balak ile Malatya sultan~ n~ n aradaki anla~may~~ bozarak Trabzon'un zapt~ ndan
vazgeçtiklerini anlat~ r 12.
1121 (H. 515) y~ l~ nda Artuk o~lu Ilgazi'nin karde~i o~lu Batak
bin Behram, Franklar~ n elinde bulunan Ruha ~ehrini uzun müddettenberi ku~att~~~~halde ~ehrin zapt~ na muvaffak olamad~. Bu
yüzden Balak, ordudan ayr~ lmak lüzumunu hissetti. O esnada
Türkmenlerden biri, emir Balak'a Ruha kontu Josselin de Courtenay'~ n asker toplamakta oldu~unu ve pek yak~ nda Türkleri ku~ataca~~ n~~ haber verdi. Balak'~ n kumandas~ nda bulunan ordunun
büyük bir k~sm~~ da~~ n~ k bir halde bulunuyordu. Bunun için Franklar~~ dörtyüz ki~i ile kar~~ lama~a karar verdi. Türkmenlerle harbetme~e gelen Frank ordusu mevsimin ya~murlar~ ndan batakl~ k
haline gelmi~~olan bir araziden geçmek mecburiyetinde idiler.
Hayvanlar~~ bu arazide pek güçlükle hareket ediyordu. I~te
bu vaziyetten istifade eden Balak ve arkada~lar~, dü~manlara ok
atmak suretiyle büyük bir k~sm~ n~~ telef ettiler. Ruha kontu Josselin
teyzesinin o~lunun Suruç yak~ nlar~nda ermeni tarihçisi Urfa% Mathieu'nun Daphtil dedi~i yerde yendi ve esir ald~. Esir, kontu bir
deve derisi içine koyarak dikti. Balak, bunlardan Ruha ~ehrini
istedi. Josselin, emtre çokca mal ve para vadetti~i halde ~ehrin
teslimine raz~~ olam~ yordu. Bu yüzden Balak, Ruha kontu ve arkada~lar~n~~ hapsetmek üzere Harput kalesine, geri kalan yirmibe~~
Frank ~ovalyesini de Palu'ya gönderdi. Haçl~~ reislerin en kudretli
ve en cesurlar~ndan biri olan Urfa kontunun esareti, Frank k~ rall~~~~
için, mühim bir ziya telâkk~~ edilmi~tir 13 . Emir Balak bu muvaffak~yetinden sonra Harput'a dönmü~, bir müddet sonra amcas~~
Ilgazi'nin Miyafarik~ n'de o sene içinde ölmesi üzerine zâfa u~ram~~~
olan Halep emareti Haçl~ lara kar~~~mü~kül bir duruma dü~mü~tü.
Hattâ Kudüs k~ ral~~ bu vaziyetten istifade ederek taarruza geçti.
Halep civar~ nda baz~~ kaleleri ald~. Yeni Halep emini Asareb'~~ ona
vererek anla~may~~ temin etti. Bundan sonra emir Balak evvelce
12
13

Cronique de lk~nchel le Syrien III, 205.
Ibnilesir cilt 10 s. 252; Ebilfida, cilt 11 s. 240.

132

.

~BRAHIM ARTUK

tazyik etti~i Gerger kalesi hâkimi ermeni Mihail'i kendisine itaate
mecbur etmi~~ve bu sergerde ancak Urfa kontunun himayesi
sayesinde kalesini kurtarabilmi~ti. 1123 ( H. 517 )' de yeniden bu
kaleyi ku~att~. Kudüs k~ral~~ istenilen kuvvetlerin ba~~ nda oldu~u
halde Telba~ar'dan hareket ile F~rat'~ n bat~~ k~y~lar~ n~~ takip ile
ilerleme~e ba~lad~ . Gerger'e yeti~mek istiyen kira! Baudouin II,
nehirden biraz uzakla~t~g~~ s~ralarda Ibnilazim'in Uru~~dedi~i bugünkü Turu~~mevkiinde y~ld~r~m süratiyle üzerlerine yürüdü. Ibnilkalenist'ye göre dokuz sefer, Ibnilazim'e göre 19 seferde yap~lan
çarp~~mada Balak'~ n galibiyeti ile neticelendi. K~ral ba~ta olmak
üzere ordunun ilerigelenleri esir oldular. Bundan sonra Harran'~~
amcas~ n~n o~lu Bedriddevle Süleyman'dan teslim ald~. ~ehrin
hâkimi Barekât bin ebi- el- Fahmi'yi tevkif etti. Sonra Haleb'e gelerek
buras~ n~~muhasara etti. 27 haziranda teslim ald~ . Amcas~n~n o~lunu Franklara kar~~~çok gev~ek davrand~~~~suçu ile ittiham etti. Bu
arada Antakya prensli~inden birkaç kaleyi i~gal etti. O zaman
Kudüs k~ral~, Urfa kontu, Birecik senyörü ve di~er ~övalyeler
Harput'ta yapt~ klar~~ gizli anla~malar sayesinde zincirlerini k~ rarak
Harput ~ehrinin iç kalesini ald~ lar 14 . Eski tarihçilere göre bu
h~ristiyan prenslerini kurtarmak için 50 ermeni fedaisi tüccar olarak,
baz~lar~na göre de rahip olarak Harput kalesine sokulma~a muvaffak oldular. Oradaki Islam garnizonlar~ n~~ öldürerek ~ehrin burç ve
baru'lar~na hâkim oldular. Yüksek olan esirlerin zincirlerini k~ rarak
onlar~~emirin ikametgah~~ olan yere götürdüler. Ayn~~zamanda ~ehrin
Ermenilerini ça~~ rarak kaleyi müdafa aya haz~ rland~lar. Kudüs
k~ral~~ ku~atma hatt~n~~ yar~ p ç~kman~ n zorlu~unu görünce Josselin'i
kuvvet toplamak üzere Kudüs'e göndererek asker getirme~e memur etti. Josselin, evvela Antakya, oradanda Kudüs'e gitti. Toplad~~~~
ordu ile Telba~ar'a geldi~i zaman Harput kalesinin Balak taraf~ndan zapt ve k~ral~ n yeniden esir edildi~ini ö~rendi 15. Filhakika
kahraman Balak h~ristiyanlar~ n hangi tarzda Harput'u elde ettiklerini teferruatiyle anlad~ ktan sonra bir kartal süratiyle hareket
etti. Iki hafta zarf~ nda bu ~ehrin önüne geldi. Harput kalesini
Michaud, Biblioteque des Croisades, Quatrieme partie 1829 s. 45 dv.
Michaud, Histoire de Croisades, deuxieme partie, Tome 2, Paris 1825
s. 74 dv. - Türklerin Tarih-i umumisi, cilt IV, s. 252 - 253.
14

15
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ciddi bir tarzda ku~ atma~a ba~lam~~t~~ 16 . K~ ral Balak'~n teslim
teklifini reddetti~inden kale hücum ile al~nd~. Emir Balak, k~ ral ile
senyörler hariç olmak üzere, di~er Franklar~~ ve fedai Ermenileri
azap içinde öldürdü. K~ ral ve arkada~lar~ n~~ zincire vurdurarak
Harput'ta b~ rakmak~~ muvaf~ k görmedi~inden Harran'a gönderdi.
1124 (H. 518) senesinde Haleb'e geldi. Haçl~ lara kar~~~sefer
s~ ralar~ nda dahili bir h~yanet ihtimalinden endi~e ile bu ~ehirdeki
Ismailli'leri hapsederek mal ve mülklerini satt~ rd~. Sonra Tu~tekin
ile beraber Haçl~ lar~ n elinde bulunan Azaz kalesini çevirdi. Kale
al~ nmak üzere iken Franklar, âni olarak Türk ordusuna hücüm
ettiklerinden muhasaramn akamete u~ramas~ na sebep oldu (12
~ubat). Evvelce amcas~~ Ilgazi'nin nikahl~s~~ ve Halep emin i R~dvan'~ n k~ z~~ olan Ferhunde Hatun ile evlendi17. Ayn~~ ay içinde
Franklar'dan öc almak için Azaz taraflar~ na asker göndererek
dü~manlar~ n~~ peri~an etti~i gibi Münbiç sahibi Hasan bin Gümü~tekin Baalbek'inin baz~~ hareketlerinden ~üphe etti~inden bu ~ehri
elinden almak üzere amcas~mn o~lu Timurta~'~~ bu i~e memur
etti. Hassan tevkif edilmi~se de karde~i Isa kaleye kapand~. Bunun
üzerine Balak kaleyi bizzat ku~att~ . Isa, Josselin'e gönderdi~i
bir mektupta kendisine yapaca~~~bir yard~ ma mukabil ~ehri
vaadetti. Urfa kontu Josselin, Kudüs ve Trablus'da bulunan
Haçl~lar~~ maiyetine ça~~ rd~ . O devirlerde bahad~ rl~ k~~ ile tan~ nm~~~bulunan Mara~~ve Keysun kontu Geoffroy ile Deluk,
Antep, Rabban Mahuis ba~ta olmak üzere geldiler. Her iki
taraf Menbic ovas~ nda topland~. 18 rebiülevvel pazartesi
sabah~~ ba~l~ yan ~iddetli ve korkunç muharebe, Türklerin galibiyeti
ile neticelendi. Ba~ta Mara~~kontu olmak üzere Haçl~lar en kuvvetli kumandanlar~ n~~ kaybetiler ". Emir Balak bu kalenin fethine
muvaffak oldu~u takdirde amcas~ n~n o~lu Timurta~'~~ buraya tayin
edecekti '". Kendisi, Franklar taraf~ ndan ku~at~lan Sur ~ehrinin imdad~ na ko~ma~a karar verdi. Kaleye yap~ lan harekat~ n yerlerini
16 Mathieu d'Edesse, Recueil des Historiens des Croisades: Documents
Armeniens. Tome premier. Paris 1869. s. 131 dv.
17

lbnilezrak, Miafarik~ n Tarihi, varak 163.

Mathieu d'Edesse, Recueil de Historiens des Croisades. Tome premier
s. 137-139.
18

19

Alâmülnübela fi Tarih Halep el-~ehba. cilt I, 5. 452 ve dv.
Mirat el-Zaman, cilt VIII, ~ikago 1907, D. 68.
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tesbit için ba~~ nda tolgas~, kalkan~~ ile dola~~p maiyetindekilere
emirler verirken, kaleden at~ lan bir ok, sol köprücük kemi~ine isabet ederek sapland~. Denildi~-ine göre bu oku kale müdafii Isa
atm~~t~ . Balak, oku yaradan ç~ kararak üzerine tükürdü ve arkada~lar~ na göstererek "bu bütün ~slâmlara vurulan bir darbedir„ dedi
ve az sonra öldü (M. 1124; H. 518).
Ordu, keder içinde oldu~u halde, öteye beriye da~~ld~ . Kahraman ~ehidin cesedi amcas~ n~ n o~lu Timurta~~taraf ~ ndan Haleb'e
getirilerek Makam-~~ Ibrahim mezarl~~~ na gömüldü.
Sonralar~~ üzerine mükemmel surette bir türbe ve mezar yap~ ld~.
Ki:1ff yaz~s~ n~~ havi mezar ta~~~1924 senesi ilkbahar~ na kadar Halep
lisesinin bahçesinde duruyordu. Bilâhare hükümetin emri ile ~am
müzesine götürüldü. Mezar kitabesi dokuz k~sma ayr~ lm~~t~ r. A
yüzünde: L
r.4)
J L:J°
çrr.)
"Tanr~~ onlar~~
af ve ma~firet ve ezeli zevklere nail olacaklar~~ bahçelerle müjdelemi~ tir„ (Kuran IX, 18). Kuran'~ n bu suresinin âyeti mezar ta~lar~~
üzerinde bulunu~ u mantikidir. Orta ça~a ait Suriye mezar ta~lar~ nda bu âyete s~ k s~ k raslamak mümkündür. Mezar ta~~ n~ n B
yüzünde:

J.
L11

Afl-

- j,(r) -

(f.r.))
ri j4)?

LtU~. S))j_~ll jy.

Yani "Allah yolunda katledilenleri ölmü~~sanma, hay~ r hep hayattad~ rlar, rablar~ n~ n yan~ nda ya~arlar, Tanr~ n~ n fazl~ ndan kendilerine
bah~etti~i saadet ile ~ adegâm olarak merzuk olurlar„ 2°.
Ta~~ n iç yüzünde:
(
_

_ <(J.)

)

y. 4.) u. (s)
— (ji)

kitabesi bulunur. "Merhum ve ma~fur dinin medar~~ iftihar~, ümeran~ n güne~i, mücahitlerin keskin k~l~ nc~, büyük müslüman ordusunun emin i ~ehit olmu~tur, Tanr~~ kabrini pür nur edip ma~firet
ihsan eylesin-rabiülevvel ay~~ 518„.
D. yüzünde:
20 Kuran Dili cilt III, s. 2485.

ARTUK O~ LU EMIR BALAK VE MEZAR!
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"Imam~ n müdafii, k~rallar~ n oku, dinsiz ve mü~riklerin kahiri„.
Halep'te Ibrahim Peygamberin makam~ n~n güneyinde H. 6,
Miladt 12 inci yüzy~ llara ait bir sürü eski mezarlar grubu bulunmaktad~ r. Her ne olursa olsun bu tip mezarlar üzerindeki yaz~lar
Fatimi devrine de~il, fakat Yukar~~ ~ rak yaz~lariyle münasebete
getirilmelidir. Zira buna benzer çiçeklere ve harf ~ekillerine raslamak için o yerlerin an~tlar~ na bakmak kâfidir. ~u halde Suriye'de
görülen bu tip mezar ta~lar~~ Türk prenslerinin bu memleketi tabiiyetleri alt~ na almas~~ üzerine geçmi~~olmas~~ laz~ m gelir 21 .

21

Dostum Prof. Jean Sauvaget, Ars Islamica V. 1938 P. 207 deki yaz ~ s~ .
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