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sıtmayan bilgiler ihtiva etmesi, öte yan
dan İslam'ın din. kültür ve tarihini bir 
bütün olarak sunan başka bir çalışmanın 
bulunmaması sebebiyle bir İslam ansik
lopedisi yayımlamayı kararlaştırmıştır. 

Bunun için 1983 yılında İstanbul'da is
lam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü ku
rulmuş, beş yıllık bir hazırlık çalışmasın
dan sonra 1988'de ansiklopedinin neş
rine başlanmıştır. IX. cildi tamamlanmış 
olan ansiklopedi yılda iki cilt halinde yayı
mını sürdürmektedir. Ansiklopedi, 1992'
den itibaren bütün birimleri ve perso
neliyle birlikte İslam Araştırmaları Mer
kezi'ne devredilmiş, böylece bu kurulu
şun bir yayını haline gelmiştir. 

10. İslam Araştırmalan Merkezi (İSAM). 
Vakıf senedinin 3. maddesine göre 1980 
yılında doğrudan mütevelli heyetine bağlı 
olarak istanbul'da İslam Araştırmaları 
Merkezi kurulmuştur. Mütevelli heye
tince yürürlüğe konulan talimata göre 
İslam Araştırmaları Merkezi'nin görev
leri şunlardır: a) ilmi araştırmalar yap
mak. çalışmalarını özellikle İslami ilim
ler alanında yoğunlaştırarak telif. ter
cüme eserler yayımlamak. Türkiye Di
yanet Vakfı İslô.m Ansiklopedisi'nin 
yayımını sürdürmek; b) Konferans. semi
ner vb. ilmi toplantılar düzenlemek, baş
ka kurumlarca düzenlenenlere temsilci 
göndermek; c) Araştırmacı yetiştirmek 
ve bu maksatla gerekli programları ha
zırlayıp uygulamak; d) Vakıf adına li
sans üstü öğrenim yapacak kişileri seç
mek, yüksek lisans ve doktora konula
rını tesbit edip çalışmalarını takip et
mek; e) Araştırma kütüphanesi ve do
kümantasyon merkezi kurmak; f) Yurt 
içinde ve yurt dışında çeşitli kişi ve ku
ruluşlardan gelen sorulara cevap hazır
lamak, ilmi- dini konularda kamuoyunu 
aydınlatacak yazılar yayımlamak. İslam 
Araştırmaları Merkezi, büyük bir kısmı 
çeşitli üniversitelerde görev yapmakta 
olan seksen iki ilim adamı, kırk dört araş
tırmacı adayı ve altmış sekiz idari- tek
nik personelden oluşan 194 kişilik bir 
ekiple çalışmalarını sürdürmektedir. 

11. Ticari Amaçlı Faaliyetler. Vakıf tica
ri nitelikteki işlerini yürütmek üzere doğ
rudan kendine bağlı iki işletme ile dört 
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şirket kurmuştur. 1982 yılında Ankara'
da kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, 
Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, vakıf 
yayınlarının bastırılıp yurt içinde ve dı

şında pazarianmasını sağlar. Bugüne ka
dar kendi matbaasında bastırdığı 133 
kitapla 129 sesli ve S görüntülü yayını 
piyasaya süren işletme. pazarlama işini 
büyük illerde açtığı on yayınevi vasıta
sıyla yapmaktadır. Ramazan aylarında 

Ankara ve İstanbul'da açılan Dini Yayın
lar Fuarı da bu işletme tarafından or
ganize edilmektedir. Türkiye Diyanet 
Vakfı Vakıf Yayınları İşletmesi 1988'de 
İstanbul'da kurulmuş olup özellikle İs
lô.m Ansiklopedisi'nin basımı işleriyle 

meşgul olmaktadır. 1983 yılında Anka
ra'da kurulan GİNTAŞ Gıda. İnşaat. Neş
riyat ve Turizm Anonim Şirketi daha çok 
vakfın inşaat işlerin i yürütmekte, bu
nun yanında seyahat acentası ve soğuk 
hava tesisleri işletmeciliği de yapmak
tadır. Halen Türk cumhuriyetlerinde ca
mi, Kur'an kursu ve kültür merkezi in
şaatlarını sürdüren şirket. vakfa ait Ha
bur Hac Konaklama Tesisleri'ni de işlet
mektedir. Bunlardan başka eski ahşap 
sanatlarımızı canlandırmak ve kündeka
ri kapı, minber. kürsü. rahle gibi dağra
macılık eserlerinin yapımını yeni nesille
re öğretmek amacıyla Ankara'da bir atöl
ye açmıştır. Şirket Bakü'de Azerbaycan 
Ansiklopedisi ile birlikte GÖYTÜRK adın
da bir şirket kurmuş ve bu şirket vası
tasıyla bir matbaayı faaliyete geçirmiş
tir. TEMSAŞ Bakım, Onarım. Pazarlama, 
Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir-
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keti 1989'da İstanbul'da kurulmuştur. 
Temizlik sektöründe faaliyet gösteren 
şirket, özellikle İstanbul'daki birçok ta
rihi caminin modern usullerle temizliği
ni yapmaktadır. KOMAŞ Kocatepe Mo
dern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi. Kocatepe Camii 
altındaki süpermarketi işletmek ve ma
ğazacılık konusunda faaliyet göstermek 
üzere 1990'da Ankara'da kurulmuştur. 
1993 yılında İstanbul'da kurulan DiVAN
TAŞ Diyanet Vakfı Neşriyat. Pazarlama 
ve Ticaret Anonim Şirketi, İslam Araştır
maları Merkezi tarafından hazırlanan İs
lô.m Ansiklopedisi başta olmak üzere 
vakfın bütün yayınlarını yurt içinde ve 
dışında pazarlama faaliyetini yürütmek-
tedir. r;:ı 
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Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
şehir ve bu şehrin 
merkez olduğu il. 

_j 

Dicle havzasının yukarı kesiminde, neh
rin sağ yakasında denizden yüksekliği 
650 m. olan yüksek bir platoda, önemli 
ticaret ve ulaşım yolları kavşağında ku
rulmuştur. Şehrin eski adı Amida olup 
bu isim hakkında çeşitli rivayetler varsa 
da kelimenin nereden geldiği kesin ola
rak bilinmemektedir. İslami dönemde 
bu isim Amid şeklini almış ve XVII. yüz
yıla kadar hem şehir hem de onun mer
kez olduğu sancağın adı olarak kullanıl
mıştır. Osmanlılar döneminde bazan Ka
ra Amid adıyla da anılan şehrin daha 
sonraki adı olan Diyarbekir ise müslü
man Araplar bölgeyi fethettikten son
ra, Rebia Arapları'nın iki büyük kabile
sinden biri olup Dicle kenarlarında yaşa
yan Bekir b. Vail kabilesinin yayıldığı top
raklara verilen Diyar Bekr veya Diyar-ı 

Bekr adına dayanır. Bu bölge için ne za-



mandan beri kullanıldığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte VIII. yüzyıldan iti
baren kaynaklarda geçtiği tesbit edilen 
Diyar-ı Bekr Osmanlı hakimiyeti döne
minde Diyarbekir şeklini alarak Amid 
şehri ve sancağı merkez olmak üzere 
teşkil edilen beylerbeyiliğin adı olmuş, 

XVII. yüzyıldan sonra ise şehir merkezi 
için kullanılmaya başlanmış, 1937'de Di
yarbakır şekline çevrilmiştir . 

Tarih. Irak ve iran ' ı Akdeniz ve Kara
deniz'e bağlayan yolların kavşağında ku
rulan şehrin milartan önce 2300'den be
ri bir yerleşim merkezi olduğu , kalesi
nin bir kısmının milartan önce IV. yüz
yıldan kaldığı sanılmaktadır. Milartan 
sonra 349'da Doğu Roma imparatoru ll. 
Konstantinos SasanTier' e karşı şehrin 

etrafını surla çevirterek burasını bölge
nin askeri ve idari merkezi haline getir
di. Ancak şehir 359 ve 502'de Sasani iş
galine uğramaktan kurtulamadı. 

Diyarbekir. 639'da ei-Cezire bölgesinin 
fethiyle görevlendirilen iyaz b. Ganm' ın 
ordusunun sol kanadına kumanda eden 
Halid b. Velid tarafından zaptedildi ; ri
vayete göre Halid b. Velid'in oğlu Süley
man ve sahabeden Sa'saa bu sırada şe
hid oldu. Süleyman ' ın türbesinin içka
le'de. Sa'saa ' nınkinin de şehrin ortasın
da Ulucami ile Hasan Paşa Hanı arasın
da bulunduğu. bu türbenin aynı adı ta
şıyan cami ile birlikte 1926'da ortadan 
kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Sa'saa 'nın . 

Muaviye zamanında ei-Cezire bölgesinin 
bir kısmına amil tayin edilen Küfe eşra 

fından Sa'saa b. Sühan olması ihtimali 
üzerinde de durulmaktadır (İA, lll . 606). 
islam fethiyle birlikte Diyarbekir adı ve
rilen bölgenin en önemli şehirleri Amid, 
Meyyafarikin (Silvan ). Mardin, Hısnıkey
fa (Hasankeyf) ve Erzen idi. Ayrıca bura
da pek çok kasaba ve kale de bulunu
yordu. 

Diyarbekir bölgesi Abbasiler devrin
de, Emevi Halifesi Abdülmelik zamanın
dan itibaren bu yöredeki Araplar ara
sında taraftar bulan Hariciler'in isyanı 

ile karışıklıklar içine düştü. Bunun ardın
dan çıkan Ermeni isyanları Emir Buga 
tarafından bastırıldı (85 ı). 868'de Diyar
bekir bölgesi amili Ebu Musa isa b. Şeyh 
b. Seli! eş-Şeybani isyan ederek istikla
lini ilan edip Şeyhoğulları emirliğini kur
du. Otuz sene kadar bölgede hakim olan 
bu emirli k, 899'da Halife Mu'tazıd- Bil
lah'ın Amid ' i kuşatıp ele geçirmesiyle 
son buldu. Bu arada şehrin Harput ka
pısı (Dağ kapısı ) civarındaki surlar da yık-

tırıldı. Surlar ancak X. yüzyı l başlarında 

Bizans tehdidi karşısında Halife Mukte
dir- Billah, veziri ibnü'l - Furat ve Am id 
şehri arnili Yahya b. ishak ei -Cercerai 
tarafından tamir ertiriimiş (297 1 909). 

mühendis olarak da Amidli Ahmed b. 
Cemi! görev yapmıştır. Bu kuwetli tah
kimat sebebiyle çevredeki kaleler teker 
teker Bizanslılar' ın eline düştüğü halde 
Amid müslümanların elinde kaldı. 930'
da Diyarbekir ve Diyarırebia valiliğine ge
tirilen Hamdaniler'den Nasırüddevle Ha
san ' ın 935 'te ei-Cezire valiliğine tayini 
üzerine yerine geçen kardeşi Seyfüddev
le ei-Hamdani Ali zamanında Bizanslı

lar' a karşı başarılı mücadele ve müda
taada bulunuldu. 966 Eylülünde de biz
zat imparator Nikaphoros Phokas ida
resindeki kalabalık Bizans ordusunun 
şehri muhasarası sonuçsuz kaldı. 967'
de Seyfüddevle'nin ölümü üzerine kısa 
bir süre oğlu ve bir azatlısı tarafından 

idare edilen bölge. az sonra Musul Hü
kümdarı Ebu Tağlib ei-Gazanfer'e bıra
kıldı. Şehir 973 ve 974'te Bizanslılar ta
rafından kuşatıldıysa da alınamadı . Bu
nun ardından 978'de Irak'ta Büveyhi Hü
kümdarı Adudüddevle'nin hacibi Ebü'I 
Vefa tarafından ele geçirildi; 983'te Ha
lep Hükümdan Sa'düddevle'nin hakimi
yeti altına girdi. 984'ten itibaren Diyar
bekir bölgesi Humeydiyye kabilesinin bir 
kolu olan Harbuhti oymağının işgaline 
uğradı. Bu oymağın reisi olan Baz'ın ye
ğeni Ebu Ali Hasan b. Mervan (ö . 3871 
997) burada Mervanoğulları emirliğini 

kurdu. Bu hanedandan Nasrüddevle'nin 
uzun süren saltanatı esnasında (ı 02 ı

I 06 I) şehrin surları tamir edildi, Dicle 
Köprüsü yaptı rı ldı; alim ler, şair! er, ibn 
Butlan gibi hekimler de burada toplan
dı. Böylece şehir islam aleminin en bü
yük merkezlerinden biri haline geldi. Bu 
devirde yavaş yavaş Haricilik yerine Sün
nilik yayılmaya , Hanbeli. Maliki ve Şafii. 

nihayet Hanefi mezheplerinde büyük fa
kihler şehirde görev yapmaya başlamış
lardır. Nitekim şehirde bulunan Mesu
diye Medresesi içindeki 1194 tarihli ki
tabeye göre burada dört mezhebin fa
kihleri bir arada öğretim faaliyetinde 
bulunmaktaydılar. 

Nasrüddevle zamanında 1 046 sonla
rında Amid'e gelen Nasır-ı Hüsrev şeh
rin yekpare bir kaya üzerinde kuruldu
ğunu . çevresinde kara taştan sur bu
lunduğunu , kale kapılarından doğuda

kine Dicle, batıdakine Rum. kuzeyinde
k ine Ermen, güneyindekine de Tel Ka
pısı adı verildiğini. şehrin ortasında ne-
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reden geldiği bilinmeyen bir su olduğu
nu belirterek Ulucami, surlar. bunların 
yükseklik ve genişliği hakkında bilgi ve
rir. Aynı tarihlerde Nasrüddevle, Doğu 
Anadolu'ya akınlar yapan Tuğrul Bey'in 
tabiiyetini kabul etti ve bölgeye Türkmen 
reisierinden bazıları yerleştirildi, Amid 
Kalesi 'ne de Türk muhafızlar konuldu. 
Nasrüddevle'nin 1061'de ölümü üzerine 
iki oğlundan büyüğü Said Amid'e, küçü
ğü Nizamüddevle Nasr Meyyafarikin'e 
hakim olmuş, fakat 1070'te sultan Al
parslan Amid'e geldiğinde ikisi birlik
te onu karşılayarak itaat arzetmişlerdi. 
1 084'te Melikşah, Fahrüddevle Muham
med b. Cehir'i Diyarbekir'in zaptı ile gö
revlendirdi ; bir süre kuşatmadan sonra 
kendisi Meyyafarikfn üzerine yürüyen 
Fahrüddevle'nin oğlu Zaimürrüesa Ebü'I
Kiisım kaleyi ve şehri Mayıs 1085'te al
dı. Fahrüddevle Melikşah tarafından Di
yarbekir valiliğine getirildi. Bölgedeki 
kale ve şehirler Türkmen emirlerine, boy 
ve oymaklarına ikta edildi. Selçuklular' ın 

ilk devirlerinde Amid'de idarecilik ya
pan kişilerin isimlerine kale kitabelerin
de ve Ulucami'de rastlanmaktadır. 

Melikşah ' ın ölümünden sonra Merva
niler'den Nasırüddevle Mansur 1093 Ni
san ayında şehri ele geçirmeye teşebbüs 
ettiyse de başarılı olamayarak Diyarıre

bia 'ya kaçtı ve orada vefat etti ; na aşı 

Amid'e getirilip hanımının yaptırdığı tür
beye gömüldü. 1 095'te Am id Türk emir
lerinden Sadr'a verildi. Onun kısa bir sü
re sonra ölümü üzerine kardeşi ina! bu 
şehre emir tayin edildi ve 1183'e kadar 
buraya hakim olacak inaloğulları haneda
nını kurdu. Bu sülale zamanında 1119'
da Ulucami yanmış, sonra tamir edilmiş, 

1122'de de Ergani'de bakır madeni keş

fedilerek i şletilmesine başlanmıştı. 11 42'
den sonra ise Amid Emiri il Aldı'nın ve
ziri Nisanoğlu Müeyyedüddin idareyi ele 
geçirdi, ardından da kendi neslinden ge
lenler inaloğulları Beyliği sona erinceye 
kadar Amid'i yönettiler. 11 51'de bu bey
lik, Mardin ve Meyyafarikin Artuklular'ın 
hakimiyetini kabul etti. Daha sonra Se
lahaddin-i Eyyubi, Hısnıkeyfa Artuklu 
Emiri Nureddin Muhammed'in tahrikle
ri sonucu 579 ( 1183) yılı başında Amid 
önlerine gelerek şehri kısa bir kuşatma
dan sonra ele geçirdi. Bu seferde bulu
nan imadüddin ei-Katib el-isfahani'nin 
bildirdiğine göre o tarihte şehirde halı, 
kilim ve çadır imal ediliyor, ayrıca çok 
zengin bir de kütüphane bulunuyordu. 
Bu kütüphane daha sonra Mısır'a götü
rülmüş, şehrin idaresi de Nureddin Mu-
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hammed'e verilmiştir (Şeşen , III, 302) Bu 
kuşatma esnasında Mardin. Ahlat. Er
zen ve Bitlis hakimleri de elçiler gönde
rerek Selahaddin'e bağlılıklarını bildir 
diler. Ağustos 1185 ·te Meyyafarikln ·in 
Selahaddin tarafından alınması, Hısnıkey
fa'nın da onun tabiiyetini kabul etme
siyle bütün Diyarbekir çevresi Eyyübl
ler'in hakimiyetine girmiş oldu. Aynı ta
rihte Nüreddin Muhammed'in vefatı üze
rine yerine oğlu ll. Sökmen geçti. Bu hü
kümdar zamanında Amid'de Mesüdiye 
Medresesi yaptırılmış ve babası gibi o 
da şehrin surlarını tamir ettirmişti. 

Amid S-18 Ekim 1232 tarihleri arasın
da tekrar Eyyübl Hükümdan el-Melikü'l
Kamil ı. Nasırüddin tarafından kuşatıla

rak alındı. 638 ( 1240-41 ) yı lında da Ana
dolu Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Key
husrev Amid'i zaptetti. Burası 1257' de 
kısa bir süre için Meyyafarikln Hakimi 
el-Melikü'l-Kamil ll. Nasırüddin'in eline 
geçtiyse de 1259'da Hülagü tarafından 
alındı ve Moğollar'a tabi olan Anadolu 
Selçuklu Devleti'ne geri verildi. Bununla 
birlikte Moğollar bütün Diyarbekir ha
valisine hakim oldular. 1303 'te Gazan 
Han Diyarbekir bölgesini Mardin Artuk
lu Sultanı el-Melikü'l-Mansür ll. Necmed
din Gazi 'ye verdi, 1317' de ise şehirde 
büyük bir isyan çıktı. Bunun sebebi, gü
neybatıdan sürekli yapılan Moğol akın
ları yüzünden çevrenin yağmalanması, 
şehirde fiyatların iki katına yükselmesi, 
köylünün tarlalarını terkederek başka 
yerlere göç etmesi, hıristiyan halktan 
alınan vergilerin arttırılmasıdır. Ayaklan
ma Artuklu Hükümdan Şemseddin Salih 
tarafından bastırıldı, ancak bu arada şe
hir büyük bir tahribata uğradı. Ertesi 
sene görülen kıtlık Amid ve çevresinde 
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büyük zarariara yol açtı. 739 ( 1338-39) 
yılında Musul, Sincar, Erbil ve Mardin'in 
de dahil olduğu Diyarbekir bölgesinin 
yıllık gelir ve gideri, bir İ lhanlı belgesin
de 134.800 ve 144.800 dinar olarak gös
terilmiştir. İlhanlı Devleti'nin dağılmasın
dan sonra Celayirliler ve Çobanlılar ara
sında mücadelelere sahne olan Diyarbe
kir yöresine 1343- 1353 yılları arasında 
Sutayoğulları'ndan İbrahim Şah hakim 
olduysa da onun ölümü üzerine bölge 
Celayirliler'in idaresine girdi. 

25 veya 26 Nisan 1394 'te Timur ta
rafından zaptedilerek yağma edilen şe
hir 1401 'de Karayalük Osman Bey' e ve
rildi ve böylece bölgede Akkoyunlu ha
kimiyeti başlamış oldu. 1409, 1411 ve 
1418'de Karakoyunlu Hükümdan Kara 
Yüsuf Bey burayı kuşatıp almaya teşeb
büs ettiyse de başarılı olamad ı. 1423'te 
oğlu İskender, 1433'te Mısır Memlük 
Sultanı Barsbay aynı akıbete uğradı . Ka
rayülük Osman Bey'in 1435'te ölümün
den sonra Amid Akkoyunlu şehzadeleri 
Ali Bey, Hamza Bey ve Ali Bey'in oğlu 
Cihangir Bey'in eline geçmiş, araların

daki mücadelelere sahne olmuştu ; Ka
rakoyunlular da Cihangir Bey zamanın

da Amid'i birkaç defa muhasara etmiş
ler, fakat alamamışlardı. Uzun Hasan 
Bey zamanında Karakoyunlu ülkeleri ta
mamen Akkoyunlular tarafından işgal 

edildikten sonra devletin merkezi Amid' 
den Tebriz'e nakledildL Bununla bera
ber Amid bu devletin Diyarbekir vilaye
tinin merkezi olma özelliğ ini korudu. Ya
kub Bey ve Kasım b. Cihangir Am id· de 
valilik yaptılar. 1504 'te çok kısa bir sü
re Am id· i ele geçiren aynı aileden El
vend'in ölümü üzerine Zeynel Bey b. Ah
med Bey b. Uğurlu Mehmed bu çevrede 

Diyarbakir' In 
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görünüşü 

(Sözen, rs. ıaı 

hükümran olmuş, fakat bu da çok kısa 
sürmüş, Elvend Bey'in divan reisi Emir 
Bey Amid'i idaresi altına almıştır. 1507'
de Şah İsmail'in Dulkadıroğlu Alaüddevle 
Bey üzerine yaptığı sefer s ı rasında Emir 
Bey Şah İsmail'e itaatini sunarak idare
si altındaki yerleri ona teslim etti. Safe
vf hükümdan da Diyarbekir valiliğin i Us
taclu Muhammed Han'a verdi. Ancak 
onun Amid şehrine girmesi iki sene son
ra gerçekleşebildi; çünkü şehrin idaresi 
daha önce ağabeyi Emir Bey tarafından 
kendisine bırakılmış olan Kayıtmaz bu-
rayı terketmed i. 151 O' da Alaüddevle 
Bey'in Amid'i ele geçirme teşebbüsleri 
ise Ustaclu Muhammed Han'a yenilme
siyle sonuçsuz kaldı . 23 Ağustos 1514 
Çaldıran Savaşı'nda Safevller'in yenilme
si, muharebe sırasında yöre valisi Ustac
lu Muhammed Han'ın ölmesi, meşhur 
tarihçi idrls-i BitlisT'nin Doğu Anadolu'
daki faaliyetleri sonucu yöredeki Sünni 
beylik ve aşiretlerin birer birer Osmanlı 
tabiiyetini kabul etmeleri üzerine Amid 
ahalisi de ayaklanarak şehirdeki Safevi 
kuwetlerinin bir kısmını öldürdü, bir kıs
mını da şehirden çıkardı. Halk Osmanlı 
Hükümdan Yavuz Sultan Selim'e biatini 
bildirdi. Bu olay üzerine Amid bir yıl ka
dar Safevi kumandanlarından Kara Han 
tarafından kuşatı l dı. Şehre Osmanlılar, 

dergah-ı all müteferrikala rından aslen 
Amidli olan Yiğit Ahmed kumandasında 
takviye gönderdiler. Fakat şehir ancak 
Bıyıklı Mehmed Paşa ve Rum Beylerbe
yi Şadl Paşa idaresindeki esas Osmanlı 
birliklerinin yetişmesi üzerine kurtarıla
bildL Kara Han ' ın kuşatmayı kaldırarak 

Mardin istikametine çekilmesiyle 1 O Ey
lül 1515'te şehir Osmanlı idaresine gir
miş oldu. 

Osmanlı idaresine girdikten hemen 
sonra yapılan tahrire göre 1518'de şe
hir dört kapı ve bunlara göre adlandırıl
mış dört mahalleye (Bab-ı Mardin, Bab- ı 

ROm, Bab-ı Cebel ve Babü 'l -Ma) sahipti. 
Bu mahallelerde 1220 müslüman, 1093 
gayri müslim aile ile (hane) 237 vergi mü
kellefi mücerred (bekar) oturmaktaydı. 
Mahallelerden en kalabalığı Babü' ı- Ma 
adını taşıyanıydı ve burada gayri mOs
limler çoğunluktaydı. Aralarında yirmi 
sekiz hane, üç mücerred nüfusa sahip 
küçük bir yahudi grubu da yer alıyordu. 
Şehrin nüfusunun % 54'ünü müslüman
lar teşkil etmekteydi. Aynı tarihte şehir
de bir darphane, bir ki rişhane, birer de 
boyahane, macunhane, tabakhane, bo
zahane ve başhane bulunuyordu. Şehir
deki boyahanenin yıllık gelirinin 150.000 



akçe olması , şehirde dokumacılığın ne 
kadar ileri gitmiş olduğunu gösterir (BA, 
TD, nr. 64, s. 216 vd .). Bu gelir 1568'de 
213.617 akçeye yükselmiştir. Ayrıca Di
yarbekir beylerbeyiliğine bağlı pek çok 
yerde de boyahaneler vardı. Diyarbekir'in 
bilhassa kırmızı kök boya ile boyanmış 
iplikleri meşhurdu. 

1540 tarihli Tahrir Defteri'ne göre 
Amid'in nüfusunda büyük bir artış ol
muş, müslüman nüfusun % 13 oranında 
artmasına karşılık gayri müslim nüfus
taki artış nisbeti % 95"e ulaşmıştı. Bu
nun sebebinin Hazro, Sasun, Atak, Genç, 
Muş, Eğil. Hısnıkeyfa gibi yerlerden şeh
re göçler ve yerleşmeler olmasıdır. Bu
ralardan gelen gayri müsBmler cemaat
ler halinde birer kiliseye bağlı olarak kay
dedilmiştir (BA, TD, nr. 200, s. 34-55) Bun
lar yirmi altı cemaat teşkil etmişler. ya
hudiler de Nastüri kilisesine mensup 
olarak gösterilmişlerdir. Bu tarihte şe

hirde kırk iki müslüman mahallesi var
dı. Bunlar adlarını Cami-i Kebfr ile birer 
Akkoyunlu eseri olan Şeyh Matar Ca
mii 'nden, Hacı Abdurrahman. Hoca Ah
med, İbrahim Bey gibi mescidlerden al
mışlardır. Diğer bir mahallenin ismi Ba
lıklı Tekke"dir. Bu tekkenin Uzun Hasan 
Bey'e ait bi r zaviye olduğu bir belgede 
belirtilmektedir (BA, MAD, nr. ı 9.66 ı, s. 
3) Burada artık sur kapılarına göre ad
landırılmış mahalle isimlerine rastlan
mamaktadır. En kalabalık mahalleler Ca
mi-i Kebir ve Hoca Ahmed mahalleleri 
dir. 1540'ta kapanan darphane 1575"te 
tekrar açılmıştır. 15 Eylül 1548'de ·Kara 
Amid'e gelen Fransız seyyahı Chesneau '
nun şehrin nüfusunun ekseriyetinin Er
meni ve Ya 'kübi olduğunu söylemesi, hı
ristiyan nüf usun çevreden vuku bulan 
göçlerinden kaynaklanmış olmalıdır. 

Şehirde Osmanlı ümerası tarafından 

yaptı rı lan cami. han ve benzeri eseriere 
fetihle bir likte rastlanmaktadır. Bunlar
dan birisi Fatih Paşa Camii adını taşı 

makta olup Bıyıklı Mehmed Paşa tara
fından inşa ettirilmiştir. Şehrin 1514-
1515'te Kara Han tarafından kuşatıl

ması sırasında yardıma gelen Yiğit Ah
med Bey de bir mescid yaptırmış, bu
nun etrafında bir mahalle oluşmuştur. 

XVI ve XVII. yüzyıllarda Amid'de Diyar
bekir beylerbeyileri Hüsrev Paşa 1521 -
1528, Hadım Ali Paşa 1534-1537, İs
kender Paşa 1551, Behram Paşa 1564-
1572, Melek Ahmed Paşa 1587- 1591 
ve Defterdar Ahmed Paşa da 1594 yıl
larında birer cami inşa etti rmişlerdir. 

Deliller Hanı ( ı 527, Hüsrev Paşa), Hasan 

Paşa Hanı (1574-1575 ). Çifte Han da ay
nı yüzyıldan kalan önemli yapılardır. Şeh
rin iç kalesinde biri Artukoğulları'ndan 
kalan, d iğeri Bıyıklı Mehmed Paşa tara
fından yaptırılan ve XVII. yüzyılda Evliya 
Çelebi ' nin övgü ile söz edip 150 oda lı. 
birkaç divanhaneli olarak tanımladığı iki 
saray vardır. Artuklu Sarayı ' nın, 1766"
da bu şehri ziyaret eden Carsten Nie
buhr'un tepe üzerinde, sadece temel 
duvarları kalan eski sahiplerin sarayı ola
rak tanımladığı yapı olduğu anlaşılmak
tadır. Bu tepe halen Virantepe adını ta
şımaktadır. XVIII. yüzyıl sonlarında Di
yarbekir'de içerisinde cami. pek çok ko
nakların, hizmetli odalarının bulunduğu 
büyük bir saraydan bahsedilmektedir. 
Ancak bu sarayla Bıyıklı Mehmed Paşa 
Sarayı arasındaki ilişk i bilinmediği gibi 
bu sonuncusunun da izi kalmamıştır. Sa
dece yeri İçkale'nin kuzeydoğu köşesi 
olarak belirlenebilmektedir. Matrakçı Na
suh'un lrakeyn Seferi dönüşünde ( 1535) 
Kara Amid'i tasvir eden minyatüründe İç
kale' de görünen büyük yapılar bu sara
ya ait olmalıdı r. Şehirde, önünde avlu
su ile görünen Ulucami dışında beş ca
mi farkedilmekte. birçok başka büyük 
bina da görülmektedir. Aynı yıl 10 Ekim'
de Kanüni Sultan Süleyman bu şehre gel
m iş ve bir süre kalmıştır (Celalzade, vr. 
276a) İçkale'de birisi Dicle'ye açılan Oğ-

Diya rbakır'ın XVI. yüzyıldaki durumunu tasvir eden bir min· 
yatür (Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i lrSkeyn, İ Ü Ktp., 

TV, nr. 5964. vr. 102") 
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run kapı , diğeri değirmenlere giden Kü
peli kapı , son ikisi de şehre açılan Fatih 
ve Saray kapıları bulunmaktaydı. XIX. 
yüzyıl başlarında Oğrun kapının adı Aşa

ğıkale kapısı veya İçkale kapısına. Kü
peli kapı'nınki de Yeniçarşı kapısına dö
nüşmüş; saray kapısı da Fettah kapısı 
adını almıştı . 

Şehrin XVI. yüzyılda doğuda Van- İran, 
güneydoğuda Mardin-Musul- Bağdat. gü
neybatıda Siverek- Urfa- Hal ep, kuzeyba
tıda Malatya- Sivas karayollarının mer
kezi durumundaki konumu. buraya ticari 
bir önem ve iktisadi bir güç kazandırmış
tır. Buradan geçen transit mallar ara
sında siyah ve beyaz esirler. İran (Yezd). 
Avrupa (Frengi). Rum (Anadolu) kumaş
ları. ipekliler, demir ve benzeri madeni 
eşyalar, baharat, sabun. çeşitli yiyecek 
maddeleri önemli bir yer tutuyordu. Bun
la rın her birinden alınacak vergiler ka
nunnamelerde belirtilmiştir. Transit mal
lardan bazan Van' da bac (gümrük) alın
ması Amid hazinesinin zararına olduğun
dan şikayetlere yol açmış. önlenmesi is
tenmiştir (BA, MAD, nr. 2775, s. 1430). 

Aynı yüzyılda Amid şehrinde bir de gü
herçile imalathanesi bulunmakta, bura
dan Halep ve Trablusşam'a işlenmiş gü
herçile gönderilmekteydi (BA, MD, nr. 5, 
s. 380 ; BA, MAD, nr. 2775, s. 196) 1566'da 
Erciş Kalesi'nin yeniden yapılışında kul
lanılmak üzere gereken toplar (50 adet 
darpzen) Diyarbekir' de döktürülmüş, bu 
iş için Hısnıkeyfa'dan toprak. Kiğı 'dan de
mir getirtilmiş , şehrin kalesinin mahzen
lerindeki kalay da kullanılmıştır (BA. MD, 

nr. 5, s. 317 ; BA, MAD, nr. 2775 , s. 709). 

Diyarbekir ' de bağcılığın da geliştiği, 

1540'ta şehirdeki meyhanenin yıllık ge
lirinin 270.000 akçeye ulaşmasından an
laşılmaktadır. Bu tarihlerde meyhane şa
rap imal edilen yerdir ve gayri müslim 
unsurlar tarafınçlan işletilmektedir (BA, 
TD, nr. 200, s. 58) Ayrıca hayvancılık mer
kezi durumunda olan şehirdeki koyun 
pazarı mukataası 1566'da İbrahim adlı 
bir Ermeni tarafından idare edilmekte 
ve buradan İstanbul'a Türkmen koyun
ları gönderilmekteydi. XVI. yüzyılın ikin
ci yarısında vilayet hazinesinin çok zen
gin olduğu. 1560'ta Rumeli Beylerbeyi 
Mustafa Paşa'ya ödünç olarak 100.000 
altın, 1565 yazında da Basra 'ya "kul me
vacibi"" için 30.000 sikke filori gönde
rilmesinin emredilmiş olmasından anla
şılmaktadır (BA, MAD, nr. 2775, s. 25 ve 

1430; MD, nr. 3, s. 263) 

1613'te buraya gelen Polonyalı Sime
on indiği Hasan Paşa Hanı'nı üç katlı. 

467 
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kagir, SOO beygiri barındırabilecek iki 
ahırlı, şadırvanlı , pek çok adalı bir yapı 

olarak tarif eder. Bunun yanında Kuyum~ 

cular Hanı olduğunu , şehirde iki Ermeni 
kilisesi bulunduğunu, aşçı , kebapçı , ek
mekçi, bakkal, kasap gibi esnafın çoğunu, 

hancıların , darphane ve gümrük hizmet
lerinde çalışanların önemli bir kısmını Er
meniler'in oluşturduğunu. Şemsiler'in de 
Mardin kapısındaki ibadethanelerinde 
cumartesi günleri toplanarak eğlendikle

rini yazar. Ayrıca bunların bir kısmının 
idarecilerin zoru ile kiliselere bağlandığı
nı, bir kısmının da başka yerlere göç etti
ğini belirtir. Nitekim Şemsiler' in Sürya
nf kilisesine bağlandıklarını XVIII. yüzyıl 

sonlarında İnciciyan da doğrular. Simean 
Diyarbekir'in meyvelerini, özellikle kavu
nunu metheder, bunların İstanbul ' a sa
raya gönderildiğini söyler (Polonyalt Si

meon 'un Seyahatnfimesi, s. 98-101) . 

Evliya Çelebi, 1655-1656' da Am id· in 
kırk yedisi müslüman, yedisi Ermeni elli 
dört mahallesi olduğunu belirtir ; şehrin 
bir kısım camilerinden, mescidlerinden, 
medrese ve hanlarından bahseder. XVII. 
yüzyılın ilk yarısında yaptırılan Nasuh 
Paşa Camii ve ona bitişik medreseden 
(Servisehi Hatun). Kara Mustafa Paşa Ca
mii'nden söz etmez. Onun bahsettiği Hüs
reviye Medresesi, Beylerbeyi Hüsrev Pa
şa'nın cami ile birlikte yaptırdığı, XVI. 
yüzyı lda ünlü alim ve tarihçi Muslihud
din-i Lari'nin de müderrislik yaptığı med
resedir. Evliya Çelebi, Hasan Paşa Ha
nı'ndan başka Mardin kapısı dibindeki 
Bezirgan Hanı'ndan, içerisinde pek çok 
esnafı barındıran 1008 dükkanlı bir be
destenden de bahseder. Bu yapı, harap 
olduğu için 1900 tarihlerinde Diyarbe
kir Valisi Halid Bey tarafından tamir et
tirilen. 800 dükkanlı ve "çarşü-yı kebir" 
diye tavsif edilen bina olmalıdır. Bezir
ganHanıda Hüsrev Paşa 'nın 1527-1528'
de yaptırdığı binadır. 

Şehirde Gülşenf ve Nakşibendf tari
katları yaygındır. Gülşenf tarikatının ku
rucusu İbrahim'in babası Amidli olup 
kendisi de bu şehir yakınlarında doğ

muş, 1 533'te vefat etmiştir. XVII. yüzyıl 
ortalarında Amid'de 146 saray ve pek 
çok hamam bulunduğu da verilen bilgi
ler arasındadır. Diyarbekir'in tarım mah
sulleri yanında kuyumculuğu, kılıç, bı

çak, hançer işçiliği. kırmızı bezi, "gülşef
talü" sahtiyanı da meşhurdu. Aynı tarih
lerde Diyarbekir'e gelen Tavernier kırmı
zı marokenlerinden övgüyle söz eder. 

1766' da Amid'i ziyaret eden Carsten 
Niebuhr şehrin bir planını yapmıştır. Bu 
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tarihte İçkale'deki Oğrun kapısı kapatıl
mış ve şehirde on altı minare sayılabil
miştir. Bunların çoğu yuvarlak. birkaçı 

dört köşelidir. Bundan da Osmanlı yapı
larının çoğaldığı anlaşılabilir. Niebuhr. 
dokuz yıl kadar önce yani 1757' de şe
hirde büyük bir kıtlık olması yüzünden 
halkın ekserisinin başka yerlere göçtü
ğünden, şehirdeki evierden 16.000' inin 
meskün olduğundan, çoğunun da boş 
bulunduğundan bahseder. Caddeler taş 
kaplama ve temizdir. Şehirde Ermeni
ler, Ya'kubiler, yahudiler (çok az) olmak
la beraber bunlar nüfusun ancak dört
te birini teşkil ederler. Şehrin surlarının 
batısında mezarlıklar ve yazın içlerinde 
kar saklanan yığınlar vardır. 

1816'da Diyarbekir'e gelen Sucking
ham şehrin nüfusunu 50.000 kişi ola
rak tahmin eder; bunun büyük bir ço
ğunluğunu asker, devlet memuru, tüc
car ve sanatkar olmak üzere Türkler' in 
oluşturduğunu, Ermeniler'in ikinci sıra
da bulunduğunu, Ermeniler'in yarısının 
(500 aile) Katolikliği kabul ettiğini yazar. 
Niebuhr zamanında da şehirde bir Ka
tolik dini cemaatin olduğu bilinmekte
dir. Niebuhr onların yanında kalmıştır. 

Suckingham Süryaniler' in 400 aile ka
dar olduğunu, yahudilerin Bağdat, Ha
lep ve İstanbul'a göç ettiklerini ve onlar
dan ancak birkaç düzine ev kaldığını , az 
sayıda da Rum bu lunduğunu belirttik
ten sonra şehirde yirmi beş cami, iki Er
meni, içerisinde iki İtalyan rahibin otur
duğu bir Katolik, birer Süryani ve Rum 
kilisesiyle bir küçük sinagogun mevcut 
olduğundan da bahseder. Şehirde ayrı
ca yirmi hamam, on beş kervansaray ve
ya han bulunduğunu bildirerek bunlar
dan bazılarının isimlerini verir. Diyarbe
kir'in özellikle ipeklilerinden, pamuklu 
dokumalarından, deriden yapılmış eş

yalarından söz eder ve dokuma tezgah
larının Hasan Paşa Ham'nda toplandığı
nı belirtir (Buckingham, s. 213-215). 

Şehir XVIII. yüzyılda salgın hastalıklar 
dolayısıyla oldukça sıkıntılı günler yaşa
dı . 1712'de, 1762'de ve yüzyılın sonun
da üç büyük veba salgını oldu, pek çok 
kişi hayatını kaybetti; aynı salgın 1816 
ve 1827'de tekrarlandı . 1843'teki kole
ra salgını ise uzun bir süre devam etmiş, 
bu sebeple vergilerin azaltılması isten
mişti. Son büyük kolera salgını Ağustos 
1879 ·da meydana gelmiştir. Bölgenin 
maruz kaldığı tabii afetler arasında kıt
lık da vardır. 1805, 1810, 1817 ve 1845 
yıllarında peşpeşe kısa aralıklarla kurak
lık olması ve iyi ürün alınamaması köy-

!erin boşalmasına sebep oldu. Şehirdeki 
esnaf da bu afetlerden etkilendi. çevre 
şehirlere mal gönderilemez oldu (Yılmaz
çelik, s. 211-215) . 1825-1843 arasında 
yollarda asayişsizlik hüküm sürmekte, 
kervarilar sık sık soyulmaktaydı. Şehir

de ise zaman zaman aynı yüzyılda as
keri gruplar ayaklanmışlar, bazı işyerle
rinin tahribine sebep olmuşlardı. 

Diyarbekir'de XVII-XIX. yüzyıllarda va
lilik yapan bazı paşalar çeşitli hayır eser
leri bırakmışlardır. Nasuh Paşa ( 1606-

1611), Silahdar Murtaza Paşa (1631-1633). 

Kara Mustafa Paşa (1644 ve 1650), İsma
il Hakkı Paşa (1868-1875) birer cami, Köp
rülü Abdullah Paşa (1717 -1720) bir da
rülkurra, Sarı Abdurrahman Paşa (1763-

1766) bir kütüphane yaptırmıştır. Süley
man Paşa da (1815-1816) şehir surlarını 

tamir ettirmiştir. Bu tamirde, o tarihler
de çevredeki asayişsizliklerden dolayı 

şehri koruma altına alma düşüncesinin 
rolü olmalıdır. 

1900 yıllarında vali bulunan Halid Bey 
ise büyük çarşı dışında pek çok cami, 
mescid ve medreseyi yeniden yaptırmış, 
bazılarını da tamir ettirmiştir. Aynı ta
rihte Diyarbekir vilayetinin ihracatının 

242.800, ithalatının 27 4.1 00 Osmanlı li
rası olduğu, ihraç malları arasında ko
yun, keçi gibi kasaplık hayvanların, buğ
day, pirinç, yağ gibi yiyecek maddeleri
nin; ithal malları arasında da ipek, ka
lay, çivit. petrol, kahve. şeker; boya ve 
sabunun bulunduğu görülmektedir. Şe
hirden ipekli ve keten dokumaların ihra
cının çok aza ld ığı da tesbit edilebilmek
tedir. Bu durum ve boya ithali şehirde
ki dokuma sanayiinin gerilediğini gös
terir. Yabancı memleketlere Diyarbekir'
den mazı, deri, yapağı, ipek kazası, kürk 
ihraç edilmektedir. 

Diyarbekir Eyaleti ve İdari Yapı. Osmanlı 

hakimiyetine girdikten sonra Amid mer
kez olmak üzere Diyarbekir beylerbeyi
liği kurularak 4 Kasım 151 S'te Bıyıklı 

Mehmed Paşa'ya verildi. Mayıs 1 S17'de 
Mardin Kalesi'nin de Osmanlılar'ın eline 
geçmesiyle Diyarbekir bölgesindeki Hıs
nıkeyfa, Ergani, Ruha (Urfa), Siirt gibi bü
tün kaleler ve önemli merkezler aynı ida
re altında toplanmış bulunuyordu. 1518 
yılında yapı lan tahrire göre Diyarbekir 
beylerbeyiliğine bağlı on iki sancak vardı: 
Amid, Mardin, Sincar, Berriyecik, Ruha, 
Siverek, Çermik, Ergani, Harput, Arap
gir, Kiğı ve Çemişkezek (BA, TD, nr. 64). 

Kısa bir süre sonra Amid ve Mardin bir
leştirilmiş , Berriyecik bir kaza olarak 
Mardin sancağına bağlanmış, Musul, Dey-



rirahbe, Ane ve Hit sancakları da Diyar
bekir beylerbeyiliğine dahil edilmiş, böy
lece on dört sancaklı bir beylerbeyilik 
haline gelmiştir. Bu beylerbeyilikte 1 522 
yıllarında 16 kale, 29 şeh i r (nefs), 2876 
karye, 1 039 mezraa, 17 ada ve 465 do
lap (bedesten içindeki küçük dükkan) var
dı. Bu son iki yerleşim mahalleri Deyri
rahbe, Ane ve Hit sancaklarında bulunu
yordu. Bunlar Fırat üzerinde veya kena
rındaki küçük yerleşim birimleriydi. Ay
nı tarihte beylerbeyiliğe bağlı sancak
lardaki devlet görevlileri, müstahfız, diz
dar gibi askerlik hizmetindekiler, vakıf 
mensupları da dahil olmak üzere 1 O 1.691 
hane dolayında idi (BA, TD, nr. 998, s. 279) . 

Bu sancaklar dışında bazı resmi belge
lerde birer sancak olarak gösterilen, fa
kat yurtluk-ocaklık sistemiyle idare edi
len Atak, Palu, Eğil, Çapakçur. Sasun, 
Tercil, Kulp, Bitlis, Cizre, Genç, Cüngüş, 
Hısnıkeyfa gibi birimler de beylerbeyili
ğe bağlıydı. Bağdat ' ın fethinden sonra 
Ane ve Hit ile Musul sancaklarının Bağ
dat beylerbeyiliğine, Urfa'nın da bazan 
Diyarbekir'e, bazan da Rakka eyaletine 
bağlandığı ve onun merkez sancağını 

oluşturduğu görülmektedir. XVI. yüzyıl 
ortalarından sonra Bitlis de Van beyler
beyiliğine bağlanmıştır. 

XVII. yüzyılın ortalarında ise Cizre (Ce
zlre-i ibn ömer), Eğil, Genç, Palu ve Hazo 
birer hükümet olarak Diyarbekir bey
lerbeyiliğine bağlı gösterilmiştir. Hazo 
Harput değil Sasun'un bir başka adıdır 
(Sirken, s. 189 ; Bruinessen-Boeschoten, 
S. 123- 125). 

1670-1671 'de Diyarbekir valiliği ya
pan Silahdar Ömer Paşa'nın adamları
nın eyalerteki sancaklardan, bu arada 
Eğil, Palu gibi hükümet türü idareye sa
hip bulunan birimlerden cerime ve öşür 
toplamaları, bir kısmından da "tahvil pa
rası" almaları , bu tür idari yapıya sahip 
olan mahallerio merkezi otorite ile bağ
larını göstermesi bakımından çok ilgi 
çekicidir (Kunt, s. 20-21). 

Evliya Çelebi'ye göre Diyarbekir bey
lerbeyiliği seferde cebelü*leriyle 30.000 
asker çıkarmaktadır, bunun 2000'i Amid 
sancağındandır. 

Diyarbekir vilayeti XIX. yüzyılda birçok 
değişikliğe uğradı; son olarak 1869' da 
Diyarbekir, Ma'müretülaziz (Elazığ), Siirt 
ve Mardin sancaklarından müteşekkil
di. Ewelce birer sancak olarak Diyarbe
kir vilayetine bağlı pek çok yer de kaza 
haline getirildi. Ergani, Palu ve Malat
ya'nın Ma'müretülazlz; Siverek, Lice, Sil-

van ve Re'sül'ayn ' ın Diyarbekir; Cizre ve 
Nusaybin'in Mardin sancaklarına bağlan

ması bu duruma iyi birer örnek teşkil 
eder. 

İkinci Meşrutiyet döneminde Diyarbe
kir vilayeti biri merkez, diğerleri Sive
rek, Mardin ve Ergani olmak üzere dört 
sancağa ayrıldı. 
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IMI NEJAT GöYÜNÇ 

Bugünkü Diyarbakır. Dicle vadisinin sağ 
tarafında bulunan Diyarbakır şehrinin 

kurulduğu düzlükle Dicle nehri arasın
daki zemin, doğu ve güneydoğuda kaya
lık ve dik bir kenar meydana getirmek
tedir. Kurulmuş olduğu yerde topograf
yanın gösterdiği bu elverişli şartlar şeh
rin etrafını kuşatan surların biçimini de 
tayin etmiştir. Şehrin her tarafı tarihi 
surlarla çevrilmiş olduğu halde lav akın-
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