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MARDİN ZİNCİRİYE MEDRESESİ VE BANİSİ 

İBRAHİM AR.TUK 

Mecd el-Din İsa'nın Zinciriye Medresesi adı ile anılan Medrese, 
Mardin'in en yüksek~ v_e. bütün Elcezire Ovasına hakim bir yerinde 
bulunan Mardin Kal'asının eteğinde ve kayalık bir inişin üzerine 
kurulmuş olup zemin katının seviyesi binanın güney doğu cephesin
de toprağın üzerinden 5,50 metre yükseltilmiş bulunmaktadır. Dı· 
şarıdan bu Medreseye tek yönlü bir merdivenle çıkılmaktadır. Mer
diven sahanlığının ön yüzü iri mukarnaslı bir süsle bezeklidir. Yük
sek ve muhteşem kapısı en dışta bir mukarnas, içinde çiçekli ve 

iki taraflı « .J.J 1 ~ JS"_,; » küfi ibareli yazı şeridi üç yönde 

dönmekte, köşelerde geometrik örgülü köşe sütunları yer almakta
dır. Sütunların üstünde üç dilimli bir kemer mevcuttur. Kemerin 
içi zengin mukarnas dolguludur. Dolgunun hemen altında, soldan 
başlamak üzıere gayet güzel yazılmış bir kitabe vardır. Kitabenin 
başladığı ve bittiği yerin tam altında gayet zengin dekorlu, iki ma
dalyon mevcuttur. Memluk Nashı ile yazılmış olan bu kitabe 7 m. 
30 x Om. 45 eb'adındadır. Kitabede şunlar okunmaktadır. 
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Kitabenin altında ve giriş kapısının tam üstünde, başka bir biçim
de bir madalyon vardır. Bu madalyonun ortasında iki taraflı 

" J ~ cı.lJ 1 ~ ,)!_,: · ve etrafında : 

d 1_,l~ l rt; I_, p. ':11 · çr.J I_, 4lJ ~ u-o 1 u-o .J.l 1 ~ L.... ~ W 1 

. 1 "-1.H '.H ~ r-' ;; § ;H U: \., 
Bu madalyonun altında geçme motifi dolgu1arda esma-yi hüsna ve 
nihayetinde : 

~ ~-' ~ L.; _, l;1'- i:- j_, ') 1 ~) ;-'.-! c.).o ı: ıj ~ 

yazılıdır. Bunun altında düz taş hatıllıdır. Bu hatıl taşta boydan 
boya bezeklidir. Medrese kapısından girilince dar beşik tonozlu 
bir geçide varılır. Bu koridorun bitim yerinde yıldız ton uzlu bir 
kısım yukarı kata çıkan merdivenlere, solda zemin kattaki mekan
lara geçid vermektedir. Sola dönülünce kuzey kısmında <'l:epo ol
ması muhtemel biri L şeklinde, diğeri dikdörtgen iki mekan ile 
güneyde yer alan Cami kısmına varılmaktadır. Camiin orta bölü
münde tromplu bir kubbe, iki yanında sivri ·beşik tonuzlu kanatlar 
mevcuttur. Bütün yapıda olduğu gibi, örtü şekillerine kadar taştın 
yapılmıştır. Güney duvarında yer alan dört pencere dışında, mihra
bın tam arkasında, dışarıda bir duvar ayağı bulunmakta ve bu aya
ğın üst kısmı ana kubbenin dış görünüşüne uygun olarak diliinli bir 
kubbe ile örtülmektedir. Aynı biçim türbe kısmında da tekrarlan
makta, onun mihrabı da dışarıdan aynı şekilde kubbesi gibi biçim
lenmiş bulunmaktadır. Cami' ve türbenin kubbeleri sekizgen bir. 
kasnak üzerine sivri dilimli kubbelidir. Cami'den sonra beşik to
nozlu koridordan devam edilince bir kapı ile zemin kat avlusuna 
varılmaktadır2 • Bu avluya girerken kapının batıya· bakan cephesi 
üzerinde şunlar okunmaktadır : , 

·a ~ 

~;~IJI r-r:; 1_,_i;I V:r.:ı..11 ~-' ~}I cJ".>)I cJ.11 ~ 
Dikdörtgen şeklindeki avluda kuzeyde bir eyvan, batıda türbe 

kısmı, güneyde de dört ayağa oturan revaklar bu.J,unmakta:dır. Re
vakların örtü şekilleri bugün çapraz tonuzludur. Yer yer ortaya 

ı Kur'an IX, 19 
2 Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, İstanbul 1970, s. 189 Vd. 
a Kur'an XXXIX, 73 
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çıkan yıldız tonoz izlerinden, ilk şekillerinin yıldız tonozlu oldu
ğu, sonradan çapraz tonoza çevrildiği anlaşılmaktadır. Böyle 
onarım sırasında değişmeler avlunun kuzey cephesinde de olmuş, 
sebilli eyvanın iki tarafındaki kare mekanların bulunduğu yerde 
tonozlu bir revak var iken, zamanla revaklar değiştirilmiş, ortada 
bir kare ayağa oturan qörJ; çapraz tonozlu iki oda haline getirilmiş
tir.1. 

Medrese avluslinun ortasında bulunan iki havuza ·sular eyvan· 
dak.i oluktan akmaktadır. Bu su Mardin Kal'asının üzerinde kurul
duğu dağda bulunan bir su yolundan gelmektedir. Bu bakımdan 
A. Gabriel'in «bu suyun bir halk hamamının deposundan geldiği» 
fikri bizce doğru görülmemektedir2 • 

Avluya girişin tam karşısındaki kapı türbe girişidir. Kapıdan 
girilince beşik tonozlu bir yer ve bu yerden kuzeye yine uzun ha
şik tonozlu bir yerle, güneyde tromplu kubbesi olan türbe kısmı
na geçilir. Türbenin üzerinde 5 m. 15 x. Om. 25 eb'adında Memlük 
Nashı ile şu kitabe bulunmaktadır : 

r:4=-i rıJ c~) ut~;) ıı.:.. ~r. 

~L,~~~ 4!~,,u:J~J~d.:.-J~( J) ~ 
3 • • • • • • • • ,..)L.J ı, d )L:J 1 .J.J.J 1 

İki kat boyunca yükselen türbe kubbesi dışarıdan Cami kıs: 
mının kubbesi gibi ·dilimlldir. Güneyde yer alaİı. Mihrabı da, dışa
rıdan üstü dilimli dayanakla belli edilmiştir. Cami, türbe ve revak~ 
lı ·avlusuyla bu zeinin katından" başka iki yerden çıkışı bulUnan 
bir de ikinci kat vardır. Türbe bölümünün üstüne çıkış, eyvanıİi 
solunda yer alan ·odadandır. Eskiden bu oda yokken doğrudan doğ
ruya revaklardan çıkılmaktaydı. Merdivenlerden çıkılınca ikinci 
katta kuzeyde bir beşik tonozlu mekana, güneyde ortada yıldız iki 
yana beşik tonozla açılan bir odaya varılır. Ayrıca bu odadan tekrar 
ganiş kemerli bir kapıyla iki yanda birer küçük, ortada biraz büyük 
bir mekan grubuna varılır. üstleri beşik tonozlarla örtülü kısım-

lMetin Sözen, aynı eser, s. 190 
2 A. Gabriel, Voyages Archeologiques dans la Turquie Orientale, I Texte, Paris 

1940, s. 33 
s A. Gabriel, aynı eser, s. 301 
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dan açılan bir pencere, doğrudan doğruya türbenin kubbe kısmına 
bakmaktadır. Merdivenden çıkınca kuzeyde yer alan oda, aynı za
manda yukarıdaki teras kısmına geçiş içindir. Geçiş kapısından 
sonra yer alan büyük teras güneyde Mardin'e açılmakta, yazın din
lenmek, akşamları serinlemek için kullanılmaktadır. 

Tarihi araştırma : 

Bilindiği gibi On birinci Yüzyılın sonunda kurularak ve on be
şinci asrın başında emaretten düşmüş olan Artuklu Hanedanı aynı 
zamanda Orta Çağda Devlet kuran ve inkıraza uğrayan Türk Ha
nedanları içinde en çok hükümranlıkları ile temayüz etmişlerdi. 
Bunların ahlaklarındaki selabet, etvarlarındaki necabet ve mensup 
bulundukları Döger Irkının bütün seciyelerine tevarüs etmiş olduk
ları görülmektedir1 • Yurtlarından her türlü düşünceden uzak, 
kendi tabaları ile mesut ve müreffeh yaşarken Aksak Timur'un 
amansız bir kasırga gibi şuraya buraya saldırdığını bu arada Teb
riz'i alarak Mardin Melikini Tebriz'e davet ettiğini fakat o sıralarda 
Artukların başında bulunan Melik el-Zahir Mecd el-Din İsa, Mısır 
MemlO.klarından Melik el-Zahir Berkuk'a tabi bulunduğu için Ti
mur'un bu davetini kabul etmiyerek durumu elçi Cevheri Rumi 
vasıtasiyle 19 Şevval 795 de Ebvab-i Şerife'ye bildirdi2. Emir Ti
mur'un Güney Anadolu'nun bir mevki-i mustaıhkemi halinde bulunan 
Mardin'e gittikçe yaklaşmakta olduğu haberi yayıldı. Halk ve Saray 
haklı bir telaş içinde bulunuyordu. Yıllardanberi Hanedanı elinde 
olup bütün o havaliye hakim bir durumda olan Şehir ve Kal'anın 
~apılarını Timur'un Ordusuna açmak Mecd el-Din İsa'ya ağır geli
yordu. Yapılacak iş gayet basit bir planla tertip edildi. Şehir ve 
Kal'a teslim edilmeden mutavaat etmek, bu da mümkün olmadığı 

ı Cezireli Şemseddin Muhammed b. İbrahim, Artuk ve Selçuk Hanedanlarının 
soyları hakkında şöyle demektedir : 

u ~ ~., J.:J ı.1-> u-e ~~ ı_, _,! _, ~ v- ;.: ;-: ;'~ ı,, 

~l 0LS.,.:JI U4 01~ 
Cezireli Şemseddin Muhammed b. İbrahim, Cevahir el-Su!Cık, Paris, Bibliotheque 
Nationale, Arap yazmaları kısmı No. 6739, s. 377; Faruk Siimer, Oğuzlar, Ankara 
1967, s. 241 

2 Nasır el-Din Muhammed b. Abd el-Rahim b. el-Furat, Tarih-i ibn el-Furat, 
Beyrut 1938, Cilt II, s. 343 
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takdirde Kal'aya çekilmek suretiyle düşman istilasına karşı muka
vemet edilecekti. Bu maksatla memleketin ileri gelenleri ile akra
balarını toplayar.aık. onlara «Emir Timur'a tek başına gideceğini 
her ne hal ·oıursa olsun kal'ayı elden bı:rakmamalarını ve Şehri terk 
etmemelerini hatta hayatıma kasdedeceğini bildirse. dahi Ona iti
mad etmemelerini, zira- Onun sözlerine kandığınız takdirde hem 
Yurdunuzu hem de canınızı kaybedeceğinize şüphem yoktur, ben 
canımı sizin uğrunuza feda etmeğe hazırım» dedi. 

796 ( 1393) Senesi Rebiülevvelin 15 i olan Çarşamba gününde 
yerine Amcazadesi ve Veliahdı Şahabeddin Ahmed'i bıraka:rak 

Timur'un yanına gitti. İki taraf Hilaliye1 adı verilen bir yerde bu
luştular. Timur İsa'dan Kal'ayı istedi, O da Ona «Kal'a erbabının 
ve sahiplerinin elindedir, ben ise nefsimden başka birşeye malik 
değilim onu da size takdim etmeğe geldim» dedi2. O sıralarda 
Timur'un ,askerlerirµn bir kısmı alış veriş için Şehre gittikleri vakit 
içlerinden tecrübesiz bazı kimseler ayaklanarak bu askerlere teca
vüzde bulundular, bazılarını da öldürdüler. Hadiseyi haber alan Ti
mur, Mardin Em.iri Sultan İsa'yı çağırtarak olay hakkında esaslı 
tahkikat yaptığında, Sultan ·İsa Mardin'den ayrılırken kardeşlerine 
ve adamlarına Hisarı elden bırakmamaları, Şehri terketmemeleri 
iç.in tavsiyelerde bulunduğu anlaşıldığından3 Şehri ve Kal'ayı Bira
derzadesine terkettiği için Onu azarlayarak kendisiyle beraber 
gelmiş olanların hepsini hap~e attırdı. Hatta Şehir ve Kal'asını 
Kendisine teslim etmediği takdirde Mardin Kal'asının altında boy
nunu vurdurmakla tehdit ettiği halde bir sonuç alamadı. Bunun 
üzerine Mardin Kal'asında bulunanlara, Kendisine Mardin'i Tes
lim ettikleri takdirde can ve mallarına dokunulmayacağını ilan et
tiyse de isteği kabul edilmediğinden Sultan Mecd el-Din İsa'nın 
zincire vurularak muhafaza olunmasını emretti4 • 

. 1 Hilaliye Mardin ile Derik Kazası arasında bir köydür. 
2 1bn' Arabşah Acaib el-Makdur fi Ahbar Timur, Mısır 1305, s. 48 
3 Nizamüddin Şam!, Zafername, tere. Necati Lugal, T. Tarih Kurumu Ankara 

1949, s. rıiı 
4 İbn Tiığriberdi, El-Manlıal el-Safi el-Mustavfi ba'd el-Vafi, Topkapı Saray 

Müzesi III· Ahmed Kiitüphanesi 3018, Cild I, Varak 559; Aynı Eserin 239'uncu 
Varakında El-Salih Şahabeddin Ahmed Mecd el-Din Zahir İsa'nın amcazadesi ve 
damadı olarak gösterilmiştir. tbn'Arabşah'da ise El-Melik el-Salih Şahabeddin Ahmed'i 
el-Melik el-Said İskeııder b. El-Melik el-Salih'in oğlu .olarak gösterilmektedir. Bu 
takdirde İsa'nın kardeşinin oğlu olmaktadır. İbn' Arabşah, aynı eser, s. 48 
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Cemaziyelahınn 12 si olan Salı gününde Şehir Timur Ordusu 
tarafından sarıldı. Askerler kılıçlarını çekmiş bir halde merdiven
lerle surlara tırmanarak Şehre girdiler. 

Bilindiği gibi Mardin Kal'ası herşeyden önce bir dağ Kal'ası 
idi. Çok yüksek, metin ve kuvvetli bir kunıluşa saıhipti. Çaresiz ka
lan ahali Hisarı bırakıp Kal'aya ~ığındı. O gün ok ve kılıçlarla bir
çok insan telef oldu. Bunların bir çoğu da hayvanların ayakları al
tında ezildi. İki tarafın verdiği ölü sayısının had ve hesabı yoktu. 
Karanlık basınca Timur Ordusu Arbun denilen yerin karşısına çe
kildi. Ertesi gün Şehri her taraftan kuşatarak, surlarını baştan ba~ 
şa yıkdırarak askerlerine yağma ettirdi. Kal'adaki ahali Timur as
kerlerine ok ve yanar neft ile mukabele ediyorlardı1 • Bu esnada 
Saray Melik Hanımdan bir haberci gelerek Emir zade Şah Ruh 
Bahadır'ın bir çocuğu dünyaya geldiğini müjdeledi. Emir Timur 
bu haberi işidince sevindi ve bunun şükranesi olmak üzere Şehir 
Halkını afetti2 • 

Emir Timur kolaylıkla Ka1'ayı alamıyacağını anladığından Kal'
ada bulunan mahsurlara hitaben «hepinizin zuafadan ve fuka
radan olduğuna bana kanaat geldi. İşte muhasarayı kaldırarak 
gidiyorum, bana dua ediniz» mealinde bir mektup göndererek be
raberine Sultan İsa ve Emirlerini alıp Beşiri'ye doğru gitti. Görülü
yor ki Timur Mardin'i ele geçirmiş, her tarafını yakıp yıkmış ve fa
kat Kal'ayı hiçbir zaman «ASLA» almağa muvaffak olamamıştı. 

Elimizde mevcud bulunan bir gümüş sikkenin ön yüzünde : 

A J"!' 
ı···~··········:ı;··-:;;··~········ ·-iı 

: 1 ~ :,. ~ 1: 
! ........... = .. ~:~ ........ / 

Arka yüzünde : 

• • 111 

ı !bni Tağriberdi, aynı eser, Cild I, Varak 232; İbn'Arabşah, aynı eser, s. 49 
2 Nizaınüddin Şam!, aynı eser, s. 184 
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Sikke 18 mm. kutrunda ve 1,50 gr. ağırlığındadır. Sikkede gör· 
düğümüz üçgen şeklinde istif edilmiş üç küçük yuvarlaktan ibaret 
olan ° biu sekil Timur'un sahsına veya ailesine mahsus damga-oo , , 
dır. Hatta bu damga Timur'un Fransa Kralı VI Charles'a gönder-
diği ünlü mektubunda da görülmektedir1 • 

Kanaatımızca bu sikke hiçbir zaman İsa veya Veliahdi tarafın
dan Mardin Darplıanesinde basılmamıştır. Bil'akis Sikke Timur 
tarafından başka bir yerde basılmış olmalıdır. Bunu biz ancak Mar
din'i feth veya tahribine bir işaret olarak kabul edebiliriz. Beşiri'ye 
giren Timur ümeradan Sultan Mahmud'un kumandasında Amid = 

Diyarbekir'e bir ordu göndererek Şehri kuşattı. Muhasara 5 gün 
sürdü. Biraz sonra Timur da gelip muhasaraya bizzat katıldı. Şid
detli bir sıkıntıya duçar olan halk, can ve mallarına dokunulma
mak şartiyle kendisine kapıyı açtılar. Timur ve Ordusu Bab el-Tel2 
dediğimiz bugünkü Dağkapısından Şehre girer ıgirmez itaatli ve 
itaatsizine bakmayarak herkesi kılıçtan geçirip küçükleri de esir 
aldılar. Hatta Camiye sığınmış olanlar bile öldürüldü. Bunlann 
sayısı 1000 kadar idi. 

Aziz Astrabadi'ye göre Amid emanla alınmış, Timur'un asker
leri Şehri yağma ve halkını da esir etmişlerdi3 • Bundan sonra Ca
mii ateşe vererek Memleketine gitmek üzere Diy;aırbekir'den ayrılır
ken Artuklardan Melik el-Zahir Mecd el·Din İsa'nın elinden almış 
olduğu bu Şehri Yoluk Osman'a verdi. 

ı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1949, Cild 2. Prof. Fuad Köprülü, Bayrak Mad
desı, s. 414 

2 ibn'Arabşah, aynı eser, s. 50; Müneccimbaşı muhasara dört gün sürdü diyor, 
Müneccimbaşı Ahmed, Saha if el-Ahbar, Nedim tercümesi, İstanbul 1285, Cild 111, 
s. 45; Nizamüddin Şam! ise Kal'a o derece muhkem idi ki dünyada misli yoktu, yük
sekliği tavsif olunamaz, bütün taşları yontma; bağları kireç ve alçı ile bağlanmıştı, te
melleri pek derin kazılmıştı, dıvarları o kadar muhkem yapılmıştı ki bir dıvarın üze
rinde iki süvari yan yana at koşturabilirdi. O kadar geniş idi, Burçları göklere kadar 
yükselmişti ve şehrin şiddetli hücumlarla ve zorla alındığını söylüyor. Nizamüddin 
Şami, aynı eser, s. 184; Hammer ise Diyarbekir'in başşehri olan Amid'e hücum ile 
zabt ve yağma edildiğini hatta kaya içinde yontulmuş olan istilıkamatın metaneti 
Tatarların her türlü mesaisine mukavemef etmemiş olsaydı Kal'a h8.k ile yeksan .edile
cekti. Asker bunun ancak mazgal deliklerini yıkabildiler, diyor, Hammer, Ata tere. 
Devlet-i Osmaniyye Tarihi, İstanbul 1329, Cild II. s. 28; Deguignes'ye göre vak'a 
796 Senesi Cemaziyelahır'ın üçündedir. Deguignes, Hüseyin Cahid tere. Hunların, 

Türklerin ve daha sair Tatarların Tarihi Umumisi, İstanbul 1924, Cild VII. s. 65 
s Aziz Astarabadi Bezm u rezm, İstanbul 1928, s. 454 
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7 Zilka'de 796 da Timur esir aldığı Mecd el-Din İsa ve ümera
dan Rükn el-Din İzzeddin Süleymanı İstanboğa ve Ziaeddin'i Sul
taniye'de hapse attırdıktan sonra kendisi Daşt-i Kıpçağa gitti. 
Uzun zaman Artukoğlu Melik el-Zahir Mecd el-Din İsa'dan bir ha
ber alınmadı. 

797 (1394) Senesinde Mardin Emirinin Elçisi Ebvab-ı Şerife'ye 
geldi. Melik el-Zahir (Berkuk) Ona hil'at verdiği gibi Efendisi olan 
Mardin Meliki Melik el-Salih'e atlasdan bir elbise, bir kılıç ve işle
meli bir mendil gönderdi1 • 

798 (1395) Senesi Şaban ayında Sultaniye'ye dönen Emir Ti
mur burada 13 gün kaldıktan sonra Hemedan'a gitti. Ramazan'ın 
13 üne kadar burada kaldıktan sonra Kendisinin talimatı ile karısı
nın arabuluculuğu sayesinde, Ramazanın 15. Perşembe gününde 
İsa'yı Sultaniyye'den ikramlarla getirtti. Ayın 17 si olan Cumarte
si gününde huzuruna kabul ile kucaklıyarak def'alarca yüzünden 
öptü ve kendisinden özür diledi. Timur Onu 6 gün misafir etti ve 
Ona krallara verilen hil'at ve hediyelerden verdi. Bu arada 100 at, 
10 katır, 60 bin Dinar, 6 deve, sırmalı hil'atlar ve başında dalga
lanmak üzere bir sancak, Urfa'dan Diyarbakır'a ve .Azarbaycan'dan 
Ermiyye hududuna kadar olan geniş sahayı Ona bağışladığına dair 
56 menşur verdi2 • Buna karşrlık olarak Onu ne zaman isterse emre 
amade olmasını, Mısır Sultanı El-Zahir Berkuk'a itaat etmemesini3 

kendi adına sikke basmasını, hatta Mardin'e vusulunde evvelce 
Marddn'in müdafaası hususunda emeği geçen Vezir Ala el-Din Altın
boğı:J.'yı tevkif ederek kendisine yollamasını şart koydu4 • Bu şerait 
altında serbest bırakılan Artukoğlu Mecd el-Din İsa ve arkadaşları 
Tebriz'e geldiler. Burada Timur'un oğlu Miran Şah ile buluştular. 
İsa'ya hediyeler verilerek uğurlandı. Buradan Vestaniyye, Bitlis, 
Erzen ve Savur üzerinden Mardin'e geldi. 11 Şevval 798 Cuıp.a gü-

ı Nasır el-Din Muhammed b. Abd el-Rahim b. el-Furat, aynı eser, s. 405 

21bn Tağriberdi, aynı eser, Varak 559; Cenabi, el-Aylem el-Zahir, Topkapı Saray 
Müzesi, fil Ahmed Kütüphanesi No. 2958, Varak 410; İbn Hacer, İnba'el-gumr bi 
ebna el-ınnr, Topkapı Sarayı aynı kütüphanede No. 2941, Varak 100; İbn'Arabşah, 
aynı eser, s. 51 

3 Muhammed b. Abd el-Rahman el-Sahavi, Eddavullami, Mısır 1354, C. fil, s. 152, 
153 

4 Tarih tbn el-Furat, Cilt II, s. 453 
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nünde gayet parlak bir şekilde, halk tarafından, karşılandı1 • Mecd 
el- Din İsa evvela Hüsamiyye Medresesine giderek Pederi vesair 
akrabalarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra tahtını bırakıp Hi
caza gitmek istediğini bildirdi. Halk, bu alicenap ve yurtsever Baş
buğunun ayaklarına ıkapanarak kendilerini ter.k etmemesine yal

vardı. 

803 (1400) Se.nesinde Şam'dan dönen Timur Hama'ya geldi ve 
Şehir Tatar Ordusu tarafından yağma edildi. T.imur bundan son
ra Haleb'e ve buradan Fırat'ı kayıklarla geçerek Ruha'ya geldi. 
Mecd el-Din İsa'ya Elçıi.si ile bir mektup göndererek onu da'vet 
etti. Mektubunda şöyle diyordu : 

yani «Selamımız üzerinize olsun, münasebetimiz evvelki gibidir. 
Sizi çok göreceğimiz geldi». El-Melik el-Zahir İsa ise Timur'un bu 
arzusuna karşı, El .Hac Muhammed b. Hasbek isminde kendi 
adamlarından biri ile birtakım hediye ve hademeler göndererek 
birçok işlerinden dolayı gelemiyeceğini şu sözlerle ifade etti : 

«Tavsif edemiyeceğim kadar sizi göreceğim geldi. Fakat nefsim 
başına gelenlerden dolayı korkmaktadır». Timur bu sözlere kan
madı. İlk seferde İsa'yı eline geçirmiş iken onu serbest bırakdığın
dan dolayı kendisini sorumlu buldu. Timur Ramazan ayının 10 u · 
olan Pazartesi günµ.nde Düneysir'e (Kızıltepe) geldi ve ertesi günü 
Mardin'i kuşatmak için hazırlığa başladı. Fakat Mardin halkı Şeh
ri bırakarak müstahkem olan Kal'alarına çekildi. Muhasara 20 
Rama~an'a kadar sürdükten sonra hiçbir şey elde etmeden sadece 

1 tbn'Arabşah, aynı eser, s. 5l'de Mecd el-Din İsa'nın gelişini 798 Senesi Şevvalin 
11 inci Cuma gününde; İbn Tağriberdi, aynı eser, Varak 559 da 21 Şevval Cuma günü; 
Cenabi ise Şevval'in 21 Cuma gününde; İbn Hacer, Cilt I Varak 100 de Şevvalin 

11 inde olduğunu bildiriyor 
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şehirdeki sur, cami ve evleri taş taş üstünde kalmamak üzere yık
tık.tan sonra Bağdad'a doğru yol aldı1 • 

O sıralarda Mısır Memlüklarının Ümerasından olup Haleb'i 
merkez yaparak kuzey Suriyede istiklallni ilan ve Türkmen Bey
lerh-ı.den bazılarını mahv ve bazılarını kendine, itaate mecbur eden 
.Aıbdullah Çikem, Melik el-Zahir Mecd el-Din İsa'yı cebren ittifakına 
alarak Diyarıbekir üzerine yürüdü. Kara Yoluk Osman fena bir şe
kilde bozguna uğradı. Emir Çikem Kara Yoluk'un oğlu. İbrahim'i 
eliyle öldürdü. Bu hadise üzerine Kara Yoluk Osman bunları Di
yarbekir bahçeleri. arasına çekti. Bağçeleri sulamakta olan suların 
bırakılmasını emrettiğinden arazi bataklık haline geldi. Türk
menler bunları her taraftan taşa tuttular. Türkmenlerin birinin at
tığı sapanla yüzünden vurularak az sonra atından yere düştü. Ölü
sü savaş meydanında tanılarak baş,ı Kara Yoluk tarafından kasile
rek Melik el-Nasr Farac'a gönderildi. Bu savaşa katılan El-MeEk 
el-Zahir İsa ve qnun hadbi. Hacı Feyyaz da öldürüldü. Vak'a 25 
Zilka'de sene 809 Çarşamba gününde cereyan etti. Sahavi gün bil
dirmeyerek 809 Senesi Zilka'de ayındadır diyor2 • Şehit olan Sultan 
İsa Zinciriye Medresesindeki Türbesine gömüldü. 

!.- . 

ı İbn'Arabşah Acaib el-Makdur fi Alıbar Timur, Mısır 1305, s. 116; Cenabi, el
Aylem uz-zahir, Varak 410; Katip Ferdi, Mardin Mülfıki Artukiyye Tarihi, Naşiri Ali 
Em.iri Efendi İstanbul 1331, s. 62 de Timur'un Mardin'e olan son seferi 803 olduğunu 
tasrih. ediyor. Katip. Ferdi'nin 944 Senesinde yazdığı bu Tarih tomar şeklindedir. Ak
rabadan fazıl bir zat olan Hacı Kemaleddin Merhumun hususi ·Kütüphanesinde idi. 
Ali Emiri Efendi onun müsaadesiyle bu tomarı tetkik ederek neşretmiştir. Seneler
den sonra Mardin'e Mutasarrıf olan Arifi Paşa bu tomarı okumak için Kütüphaneden 
almış ve fakat bir daha iade etmemiştir. Bilahare bunu Müderris Necip Asım eline 
geçirmiş O da onu İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesine verdiğini mezkı'.ir Kütüp
hanenin Demirbaş Defterinden anlamış olduk; Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin 
Sancağı, İstanbul 1969, s. 10 - 11 

2 fön Tağriberdi aynı eser cild I varak 33, 262; Sehavi; aynı eser, Cilt III. 
s. 76; Katip Ferdi, Mardin Mülı'.ik-ı Artukiyye Tarihi, İstanbul, Ali Emlri neşri 1331, 
s. 63 de zühı'.il eseri olarak Çikem'in İsa ile savaştığını bildiriyor; Ebu Bekr-i Tahran!, 
Kitab-ı Diyarbakriyya, Cüz I, Necati Luga:I, Faruk Sümer, T. Tarih Kurumu, Ankara 

· 1962, s. 64 Vd. 
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