
BATMAN 

Şehir Yıl Ağırlık Ckg .l 

Bal at 1454 15,741 
Mardin 1518 3 
Erzincan 1518 6,157 
Lahivan 1568 18,2 
Reva n 1581 3,36 
Tebriz 1581 2,711 
Van 1581 7,1 
Tokat 1581 7,6 
Tebriz 1638 2,905 
Erzurum 1650 7,83 
Ha riz m XVII . yüzyı l 4,095 
Hive XVII I. yüzyıl 10,5 
Reşt XVIII. yüzyıl 6 
Şiraz XVII I. yüzyıl 6 
Harizm XVIII. yüzyıl 3,788 ve 7,371 
Hive XIX. yüzyıl 20,475 
Hezaresp XIX. yüzy ı l 20,475 
Fergana XIX. yüzyı l 262,088 
Ürgenç XIX. yüzyıl 40 
Hankah XIX. yüzyıl 40 
Kungrad XIX. yüzyı l 40 
Dize k XIX. yüzy ı l 196,56 
Hucend XIX. yüzyıl 196,56 
Evliya Ata XIX yüzyı l 196,56 
Taşkent XIX. yüzyı l 171,99 
Çimkent XIX. yüzyıl 171,99 

Ayrıca çeşitli bölgelerde hangi tarih
lere ait olduğu tesbit edilemeyen bazı 

batman değerleri de şöyledir : Doğu Tür
kistan'da 32,778 kg., Buhara'da 45,093 
kg., iran'da 2,9-13,8 kg., Tebriz'de 4,6 
kg., Türkiye'de 2-8 okka, Kırım ve Kaf
kasya'da 425,88 kg. (Kırım'da elma için 
409,5 ve lahana için 7,373 kg.), Orta Asya'
da 196,56 kg., Buhara ve Orenburg'da 
130,88 kg., İdil havzasında 4,097 kg., 
Tver'de 16,38 kg., Fergana'da 65,52 kg., 
131,044 kg., 163,8 kg., 171,99 kg., Ta
las'ta 196,56 kg. 

Eski belgelerden çıkarılabildiği kada
rıyla batman ile alınıp satılan madde
lerden bazıları şunlardır : Et, pamuk, ib
rişim, ipek, kumaş, darı, buğday, un, e!<
mek, şeker, şarap, şıra. su. bal, yağ , ka
yısı , üzüm, kuru erik, armut, incir, zer
dali, keçi boynuzu. badem, fıstık. soğan, 

kına . kızıl boya, çivit. lök, kalye taşı, şap, 
sabun, kalay, demir. 

Batman Türkiye, Türkistan ve İran'da , 
araziden alınan mahsulün yüzölçümü
ne oranla ifade edildiği bir alan ölçüsü 
olarak da kullanılmaktadır. Mesela bu
gün Iğdır'ın köylerinde 1 batman 200 
metrekarelik bir arazi ölçüsünü ifade et
mektedir. 

Osmanlı Devleti 'nde yerli ve yabancı 
çeşitli ölçülerin karışıklığa yol açması se
bebiyle Tanzimat'tan sonra genel ve ye
rel nitelikli birçok kanunname, kararna
me ve nizarnname yayımlanarak stan
dart bir ölçü sistemi getirilmeye çalışıl
mıştır. Bunlardan 1 Mart 1882'den iti-
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baren geçerli olmak üzere çıkartılan 29 1 
Şewal 1298 (24 Eylül 1881) tarihli karar
nameye göre "yeni batman" ismi veri-

BATMAN 

Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde şehir ve bu şehrin 

merkez olduğu il. 
len ölçü birimi 1 O kilograma eşittir ve 
askatları okka. dirhem. denk, bağdad! L 
ve habbeden, üskatları ise kantar ve çe-
kiden oluşmaktadır. Eski batmanın ye
ni batmana oranı 7,69767'dir ve bu du
rumdan kararnamenin yayımianmasm
dan önceki tarihlerde kullanılan eski bat
manın değerinin 7,69767 kg. olduğu an
laşılmaktadır. Ölçü inkılabı ile ilgili ola
rak Türkiye Cumhuriyeti'nce yürürlüğe 
konulan 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sa
yılı kanun da Tanzimat sonrası düzenle
meler gibi Türkiye genelinde derhal et
kili olamamış ve bütün halkın yeni ölçü
leri benimsernesi için aradan uzunca bir 
sürenin geçmesi gerekmiştir. Bugün dahi 
Kayseri, Tokat. Erzurum gibi bazı yöre
lerde hala 8 kiloluk ağırlığa batman de
nilmekte ve domates, salça, karpuz, as
ma yaprağı , peynir, yağ , kireç gibi mad
delerin alım satımında kullanılmaktadır. 
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~ CENGİZ K ALLEK 

Dicle ırmağına sol taraftan kavuşan 
ve bu ı rmağın Türkiye toprakları için
de aldığı en büyük üç kolundan (Bat
man, Garzan, Botan) biri olan Batman ça
yının (Nehrü Satid, Artuklular ve Moğol 
döneminde Ab-ı Karaman) etrafındaki 

aynı adı taşıyan ovanın doğu kıyısı yakı

nında kurulmuştur. Deniz seviyesinden 
yüksekliği demiryolu istasyonunda 544 
metredir. 

Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok 
hızlı gelişen şehirlerden biri olan Bat
man. petrol ve petrol sanayiinin son 20-
30 yıl içinde ortaya çıkarıp geliştirdiği bir 
şehirdir. Batman burada eskiden mev
cut olan İluh adlı bir köyün yerini almış
tır. İluh köyünün ne zaman kurulduğu 
hakkında bilgi yoktur. Yerleşme yerinin 
tarihi hakkında da bilgi bulunmamakla 
birlikte yörenin eskiden beri, idari ba
kımdan bağlı olduğu Siirt'in tarihine pa
ralellik gösterdiği bilinmektedir. Bu yö
re İlkçağ'da Asur Devleti'nin sını rları içe
risinde bulunuyordu. Bu dönemi daha 
sonra Kimmer ve İskitler'in akınları ile 
Med ve Pers hakimiyeti takip etti. Milat
tan önce 330'1u yıllara kadar süren Pers 
hakimiyetinin ardından yöre Büyük İs
kender ve onun mirasçılarından olan Se
lefkiler'in elinde kaldı. Ortaçağ başların 

da tekrar İran tesiri altına giren bu ha
vali Sasanller'le Bizans arasında sık sık 
el değiştirdi. Batman ve çevresi 639'da 
Halife Ömer zamanında , hemen hemen 
bütün Güneydoğu Anadolu'yu çok kısa 
bir süre zarfında zapteden ünlü İslam 
kumandanı İyaz b. Ganm tarafından is
lam topraklarına katıldı. Hz. Osman dö
neminde, aşağı yukarı bugünkü Güney
doğu Anadolu bölgesine tekabül eden 
el-Cez!re vilayetinin ayrılmış olduğu üç 
arniliikten (Diyarımudar, Diyarırebia ve 
Diyarıbekir) Diyarbekir amilliğinin sınır

ları içinde bulunuyordu. 

Yöre Xl. yüzyılda Mervanner'in elinde 
iken buraya Türkmen akınları başladı. 

1 042'de Türkler bu çevrede bazı yerleri 
ele geçirdilerse de hakimiyetleri sürekli 
olmadı; nihayet 1 085'te Sultan M elikşah 
tarafından Büyük Selçuklu İ mparatorlu
ğu topraklarına katıldı. Bu dönem içinde 
de sırayla Suriye Selçukluları, İnaloğul-



ları, Hısnıkeyfa Artukluları ve Eyyübfler 
yöreye hakim oldular. Eyyübfler'le Sel
çuklular arasındaki mücadeleden sonra 
Anadolu Selçukluları'na ( 1240) geçen yö
reye daha sonra Moğollar hakim oldu. 
XIV ve XV. yüzyıllarda Akkoyunlular'ın ve 
Safevfler'in hakimiyetinde kalan Batman 
çevresi 1514'te Safevi nüfuzundan kur
tularak Yavuz Sultan Selim tarafından 
Osmanlı topraklarına katıldı. 

Osmanlı idaresinde bu topraklar. Di
yarbekir eyaletini oluşturan yirmi dört 
sancaktan biri olan Siirt sancağının sınır
ları içerisinde bulunuyordu. 1288 ( 1871) 
tarihli Diyarbekir Salnamesi'nde ve
rilen idari taksimata göre Siirt sancağı
nın Garzan kazasına dahil Beşiri nahi
yesi söz konusu toprakları içine alıyor

du. Eyalet sisteminden vilayet sistemi
ne geçildikten sonra da Diyarbekir vila
yetine bağlı kalan yöre. 1884'ten sonra 
Bitlis vilayetine bağlanan Siirt sancağı 
içerisinde yer aldı. Cumhuriyet dönemi
nin başlarında sancaklar vilayet haline 
dönüştürüldüğü sıralarda Batman şeh
rinin nüvesini teşkil eden iluh köyü, ye
ni kurulan Siirt vilayetinin Elmedin ka
zası içinde bulunuyordu. Merkezi Girbe
raşık (bugünkü adı ikiztepe) köyü civarın
da bulunan Elmedin kazası 1926'da Iağ
vedilip kaza teşkilatı Beşiri 'ye taşınınca 

il u h da Beşiri kazasına bağlandı. 1927'
de yapılan nüfus sayımını gösteren ista
tistik kitabında köylerin nüfusu veril
mediğinden iluh köyünün o dönemdeki 
nüfusu hakkında bilgi edinilememekte
dir. 1935 sayımında ise burası 319 kişi
lik bir nüfusa sahipti. 1937'de Beşiri ka
zasının bir bucak merkezi durumuna ge
tirilen, 1942 yılında da demiryoluna ka
vuşan iluh'un nüfusu 1940-1950 arası 
yapılan üç sayımda da 1000'i aşamadı 
(1940 'ta 409, !945'te 443, 1950 'de 915 ki-

ş i) . Yalnız 1950' li yıllara doğru Batman 
yakınlarında Raman dağındaki petrolün 
işletilmeye başlanması ve buna 1951 ·
den itibaren yine Batman ' ın yakınında 

bulunan Garzan petrol sahasının eklen
mesi, bu küçük yerleşme merkezinin şan
sını birden bire değiştirdi. 1952' de in
şasına başlanan ve 1955 yılı ortalarında 
tamamlanan modern Batman rafine
risinin açılmasıyla buraya çoğu işçi ol
mak üzere yeni insanlar gelmeye başladı. 
1955'te yapılan sayımda nüfusu 4713'e 
yükseldi, aynı yılın 21 Kasımında bele
diye teşkilatı kuruldu ve 1957'de çıkan 
7033 sayılı kanun ile Batman yeni ku
rulan ve aynı adı alan ilçenin merkezi 
oldu. Sanayileşme ile birlikte idari bir 
merkez haline gelişi hızlı nüfus artışına 
yol açtı: 1960'ta nüfusu 12.401 'e, 1965'
te de 24.990'a ulaşarak bu son tarihte 
bağlı olduğu il merkezi Siirt'in nüfusu
na (25480) çok yaklaştı. 1966'da petrol 
rafinerisine yeni ilaveler yapılarak akar
yakıttan kükürdü ayıran ve yüksek ok
tanlı benzin elde eden, ayrıca sıvı gaz 
üreten tesisler eklendi. Petrol ürünleri
nin beraberinde getirdiği ihtiyaç sonu
cu teneke fabrikası ve asfalt varili fabri
kası kuruldu. 1967'de tamamlanan 494 
km. uzunluğundaki Batman- iskenderun 
petrol boru hattı ile de Batman'ın geliş
mesi sürdü, nüfusu 1970'te 44 .991 'e 
ulaştı. Hızlı nüfus artışı bundan sonra 
da devam etti ve 1975'te 64.384, 1980'
de 86.172, 1985'te 11 0.036'ya yükseldi. 
Bu son dört sayımda da Batman 'ın nü
fusu il merkezi Siirt 'ten daha fazlaydı. 
Yapılan anketler, bu nüfus içinde Bat
man doğumlu olmayanların % 80 gibi 
yüksek bir oranla temsil edildiğini gös
termiştir. 

Günümüzde geniş bir sahaya yayılmış 
olan Batman şehri , birbirinden farklı iki 

Batman'dan 

bir görünüs 

BATMAN 

Batman Ulucamii 

ayrı kesim halinde dikkati çeker. Güney
de bulunan kesim geniş asfalt yolları , 

modern binaları. parkları, eğlence yer
leri ve spor alanlarıyla her türlü imkana 
sahiptir. Burası Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı'na ait modern sitedir. Bu
nun kuzeyinde ve kuzeybatısında ya
yılan asıl Batman şehri ise plansız şek
liyle büyük bir köyü hatırlatır. Güney
deki modern Petrol mahallesi ile imar
sız bir şekilde gelişen kuzeybatıdaki iluh, 
kuzeydoğudaki Raman ve kuzeydeki 
Ulucami mahallelerini birbirinden şeh 

rin ortasından geçen demiryolu ayırır. 

1985 yılı rakamlarına göre Batman· da 
mevcut 20.000 meskenin % 1 O'u ker
piçtendi. 

Batman şehri hızlı gelişmesinin sonu
cunda, 16 Mayıs 1990'da çıkan ve 18 Ma
yıs 1990 tarihli Resmi Gazete 'de ya
yımlanan 3647 sayılı kanunla yeni ku
rulan bir ilin merkezi olmuştur. il mer
kezi olduktan sonra yapılan 1990 nüfus 
sayımına göre de nüfusunun 150.000'e 
çok yaklaştığı görüldü ( 14 7 34 7) Şehrin 

yakınında bulunan Batman Havaalanı , Di
yarbakır Havaalanı bakım ve onarıma 

alındığı zamanlarda sivil havacılığa hiz
met vermek için de devreye girmektedir. 

Diyanet işleri Başkanlığı · nın 1991 yılı 
istatistiklerine göre Batman'da il ve ilçe 
merkezlerinde seksen altı, kasaba ve 
köylerde 376 olmak üzere toplam 462 
cami bulunmaktadır. Batman il merke
zindeki cami sayısı ise elli dokuzdur. 

Batman şehrinin merkez olduğu Bat
man ili Diyarbakır. Muş, Bitlis, Siirt, Mar
din illeriyle kuşatılmıştır. Merkez ilçeden 
başka Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk 
ve Sason adlı beş ilçeye ve on üç bucağa 
ayrılmıştır; sınırları içerisinde 258 köy 
bulunmaktadır. 4694 km 2 genişliğindeki 

Batman ilinin 1990 sayımına göre nüfu
su 344.669, nüfus yoğunluğu ise 73 'tür. 
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BATMAN 
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ımı METiN TuNcEL 

L 

L 

BATN 

(bk. BATIN). 

BATN-ı iDAM SERİYYESİ 

( ~) uk: "-:r) 
Hz. Peygamber 'in Mekke'nin fethi için 

hazırlıklar yaptığı sırada 

asıl hedefini gizlemek maksadıyla 

çıkardığı seriyye. 

_j 

_j 

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Ant
Iaşması'ndan sonra müslümanların müt
tefiki olan Huzaa kabilesine baskın ya
parak antlaşmayı bozmaları üzerine Hz. 
Peygamber Mekke'ye bir sefer düzenle
meye karar verdi. Ancak kan dökmemek 
ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için 
bu kararını gizli tuttu ve sefer konusun
da düşmanı yanıltmak gayesiyle, Mekke
Medine yolu üzerinde ve Medine 'ye üç 
günlük mesafede bulunan Batn-ı İdam'a 
asıl ordunun keşif kolu mahiyetinde bir 
seriyye gönderdi (Ramazan 8/ 0cak 630) . 

Sekiz sahabiden oluşan bu seriyyenin 
kumandanının E bO Katade el- Ensari ve
ya Abdullah b. EbO Hadred olduğu riva
yet edilmektedir. Seriyye Batn-ı idam'
da bulunduğu sırada içlerinden Muhal
lim b. Cessame, kendilerine bir müslü
man gibi selam verdiği halde Amir el 
Eşcai'yi aralarındaki şahsi bir mesele yü
zünden öldürmüş, onun haksız yere öl
dürülmesi üzerine nazil olan, "Ey iman 
edenler! Allah yolunda savaşa çıktığıniZ 
zaman -meselelerin- tam açıklanmasını 
bekleyin. Size -müslümanca- selam ve
rene, dünya hayatının menfaatini göz 
önüne alarak "Sen mürnin değilsin" de-
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meyin" (en-Nisa 4/ 94) mealindeki ayetle 
mürninler bu çeşit hareketlerden sakın
maları hususunda ikaz edilmiştir. Seriyye 
görevini yapıp Medine'ye dönerken Zu
huşüb'de Hz. Peygamber'in Mekke üze
rine hareket ettiğini öğrenmiş ve Suk
ya'da ona katılmıştır. 
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BATN- ı NAHLE SERİYYESİ 

( ;U;;.; uk: "-: __,..., ) 
Müslümanların Kureyşliler' e 

L güçlerini hissettirdikleri ilk seriyye. _j 

Medine'de hicretten sonra yeni bir dev
letin kurulması ve Kur'an-ı Kerim'de İ s
lam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi 
(bk el-Hac 22 / 39) üzerine Hz. Peygam
ber, mücadele halinde olduğu Kureyşli 
müşriklere karşı kesin bir tavır ortaya 
koydu. Kureyş kervanlarının Medine çev
resinden geçmesine engel olmayı, bun
lara baskınlar düzenleyerek kendilerini 
iktisadi baskı altına almayı, can ve mal
Iarına zarar vermek suretiyle onlara kar
şılık vermeyi kararlaştırdı. Bu maksatla, 
hicretten yedi ay sonra Suriye'den ge
len Kureyş ticaret kervanlarına karşı çe
şitli gazve ve seriyyeler tertip etti. An
cak Kureyşliler kendi istihbaratları ve 
Medine'deki bazı münafıklarla yahudi
lerden aldıkları haberler sayesinde bu 
baskınlardan kurtutmayı başardılar . Hic
retten sonraki 7-16. aylar arasında Hz. 
Peygamber'in hazırladığı dört gazve ve 
üç seriyyede ticaret kervanlarına baskın 
yapılamadığı gibi çarpışma da vuku bul
madı. 

Hz. Peygamber hicretten on yedi ay 
sonra (Receb 2/ 0cak 624), Nahle Seriy
yesi veya Abdullah b. Cahş Seriyyesi di
ye de bilinen Batn-ı Nahle Seriyyesi'ni 
düzenledi. Bu seriyyenin nereye ve ne 
maksatla gönderildiğini çok gizli tutma
ya karar verdi ve bunun için bazı tedbir
ler aldı. Halası Ümeyme'nin oğ lu ve aynı 
zamanda süt kardeşi olan Abdullah b. 
Cahş ei-Esedi'ye bir akşam sabah narna
zına silahlarıyla birlikte gelmesini söy
ledi. Sabah namazı kılındıktan sonra mu
hacirlerden yedi veya sekiz kişi ile bir 
araya geldiler. Hz. Peygamber katibi Übey 
b. Ka'b'a bir mektup yazdırarak Abdul-

lah'a verdi ve kendisini seriyye kuman
danı tayin ettiğini bildirdi. Medine'nin 
doğu yönündeki Necid yolunu takip ede
rek iki gece yol aldıktan sonra mektu
bu açmasını ve içindeki emri yerine ge
tirmesini söyledi. Abdullah iki gece son
ra Batn-ı Melel'deki İbn Dümeyra kuyu
suna varınca mektubu açtı ve arkadaş
larına okudu. Hz. Peygamber mektupta 
Taif- Mekke arasındaki Batn - ı Nahle'ye 
kadar ilerlemelerini ve orada güneyden 
gelecek Kureyş kervanını gözetlerneleri
ni emrediyordu. Abdullah Hz. Peygam
ber'in emrine uyarak arkadaşlarını ken
disiyle birlikte gelip gelmemekte ser
best bıraktı. Seriyyede bulunanlar onun
la birlikte gelmek istediklerini söyledi
ler. Hepsi de muhacirlerden olan seriy
ye mensupları şunlardı: Ebu Huzeyfe b. 
Utbe, Amir b. Rebia. Vakıd b. Abdullah, 
Ukkaşe b. Mihsan. Halid b. Bükeyr. Sa'd 
b. Ebu Vakkas. Utbe b. Gazvan. İbn Hi
şam ile Taberi sekizinci olarak Süheyl b. 
Beyza'nın adını zikrederler. Seriyye men
suplarının on iki veya on üç kişi olduğu
na dair rivayetler de vardır. 

Abdullah aldığı emir gereğince yolunu 
değiştirerek Mekke'nin güneyine Batn-ı 
Nahle'ye doğru ilerlemeye başladı. Bu
rası Yemen -Ta if istikametinden gelen
lerin Mekke'ye giderken uğradıkları son 
menzildi. Seriyyede iki kişiye bir deve 
düşüyordu. Sa'd b. Ebu Vakkas ile Utbe 
b. Gazvan'ın nöbetieşe bindikleri deve 
kayboldu. Onlar iki gün boyunca deveyi 
ararken arkadaşlarından uzaklaştılar, bir 
daha da buluşamadılar. 

Batn-ı Nahle'ye varan Abdullah ve ar
kadaşları orada beklerneye başladılar. 

Receb ayının son günü İbnü'I-Hadrami'
nin başkanlığında Taif'ten dönmekte 
olan bir Kureyş kervanını farkettiler. Sa
vaşın yasaklandığı haram ayları* n son 
gününde bulunmaları sebebiyle kervana 
hücum edip etmemekte tereddüt gös
terdiler. Bir gün sonra ise kervanın Mek
ke haremine gireceğini ve yeni bir yasa
ğın başlayacağını. dolayısıyla kervanın 

kurtulacağını düşündüler. Sonunda dört 
kişinin bulunduğu kervana saldırmaya 
karar verdiler. Kervanın yöneticisi Amr 
b. Hadrami'yi öldürüp Osman b. Abdul
lah b. Mugire ile Hakem b. Keysan' ı esir 
aldılar ve kervana el koydular. Nevfel b. 
Abdullah ise kaçıp kurtuldu. Abdullah b. 
Cahş ele geçirilen ganimeti beşe böle
rek beşte birini Hz. Peygamber için ayır
dı: geri kalanı kendi aralarında bölüştü
ler. Ganimetierin taksimini bildiren aye
tin (el-Enfiil 8/ 41) henüz nazil olmama-


