
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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tılarının sona erdiği bazı kesimler yük
sek yarlar halinde bulunduğundan (Fis 
kayası adı verilen yerde olduğu gibi) bu
ralarda sur yapmaya gerek görülmemiş

tir. Kabaca dikdörtgen biçimindeki Di
yarbakır surları . Anadolu· daki benzeri 
yapıların en büyüğü ve en sağlam şekil
de ayakta kalmış alanıdır. Bu surların 

kuşattığı alanın doğu- batı doğrultusun

daki uzunluğu 1700 m.. kuzey- güney 
doğrultusundaki genişliği ise 1300 met
redir. Duvarlarının kalınlığı yer yer 3- S 
metreyi bulan surların toplam uzunlu
ğu S kilometredir. Surların üzerinde yer
den 8- 12 m. yükseklikte bulunan ve 
"devriye yolu " adı verilen bir yol bütün 
şehri çevreler. Bu yolu dışarıya doğru · 
70 Cm. kalınlığındaki bir mazgal duvarı 
korumaktadır. Surların üzerinde çeşit

li şekillerde (yuvarlak. dört köşe, bazıları 

çok köşeli) yetmiş sekiz burç sıralanır. 

Surun güneybatıdaki dönemeç yerine 
de üç takviye burcu eklenmiştir (Ulu Be
den, Yedi Kard eş, Kiçi Burcu) 

Bu surlar. sur içi ve sur dışı olmak üze
re günümüz Diyarbakır şehrini birbirin
den ayırır. Sur içindeki kesim, daha çok 
tarihi eserler ve dar sokaklar boyunca 
sıralanmış kendine özgü Diyarbakır ev
leriyle dikkati çeker. Surlar içindeki ke
simin kuzeydoğu köşesinde içkale bulu
nur. Bu köşe şehirden yarım daire şek
linde bir duvarla ayrılmıştır. içkale'nin 
içinde de Virantepe denilen yerde sur
larla çevrili bir kesim daha bulunmak
tadır. içkale'de, Dicle tarafına doğru açı
lan küçük bir gizli kapı ile (Oğrun kapı) 
kuzeyde gene dışa açılan Fetih kapısı , 

şehre doğru açılan Saray ve Küpeli adlı 
kapılar vardır. içkale içindeki önemli ta
rihi eserler. Hz. Süleyman veya Nasıriy

ye Camii adlarıyla da bilinen Kale Camii 
( 1160). Artukoğulları dönemine ait saray 
kalıntıları ( 1203). Osmanlı döneminden 
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kalan ve XIX. yüzyıla ait olan bazı resmi 
yapıtarla eski bir kilisedir. 

Eski Diyarbakır'ın asıl yerleşme ve ti
caret alanı sur içinin içkale dışında ka
lan kesimleridir. Burada kuzeydeki Dağ 
Kapı ' dan (Harput Kapısı) güneydeki Mar
din Kapısı 'na kadar doğru bir çizgi şek
linde uzanan cadde (Gazi caddesi) eski 
Diyarbakır'ın can damarıdır. Şehrin baş
lıca ticaret yerleri bu cadde ile bu cad
deyi kesen ve batıdaki Urfa kapısı ile 
doğudaki Dicle kapısı arasında uzanan 
cadde (batı kesimindeki adı Melek Ahmed 
Paşa caddesi, doğu kesimindeki adı Balık
çı larbaş ı caddesi) üzerindedir. Bu yolla
ra açılan ikinci derecedeki eksenler üze
rinde de ticaret yerleri sıralanır. Kuzey
güney doğrultusundaki Gazi caddesinin 
Dağ Kapı yakınında batıdan gelen Ali 
Emiri caddesiyle kesiştiği yerde oluşan 
Dörtyol çevresi şehrin modern çarşısı

nın çekirdeğini teşkil eder. Dörtyol mev
kii. hem şehrin çeşitli semtlerine giden 
yolların çıkış noktası olması, hem de ti
caretle uğraşanların başlıca toplanma 
yeri durumunda bulunması sebebiyle 
şehrin en canlı kesimini oluşturur. Ana 
ticaret ekseninin hemen hemen ortası 

na rastlayan ikinci Dörtyol mevkii (Ba lık

çılarbaşı Dörtyol) ·eski çarşı geleneğinin 
sürdürüldüğü yerdir. Bu çevrede Yeme
nidier çarşısı. Demirciler çarşısı. Ayak
kabıcılar çarşısı. Buğday pazarı ve eski 
ev eşyalarının satıldığı Sipahi pazarı gi
bi belli meslek gruplarının bir araya ge
lerek oluşturduğu ayrı ayrı çarşılar yer 
alır. 

Sur içinde iş merkezinden mahallele
re geçilince sokakların çok daraldığı gö
ze çarpar. Evlerin bitişik düzende sıra
landığı bu sokakların bazıları ancak yük
lü bir hayvanın geçebileceği kadar dar 
tutulmuştur. Gölge kesafetinin çok faz
la olduğu bu dar sokaklarda Diyarba-

kır'ın aşırı yaz sıcaklarının etkisi azalmış 
olur (en s ı cak ay ortal amas ı 31", şimdiye ka
dar rastlanan en yüksek s ı caklık 21.7.1937 
tarihinde 46'. 2). Esasen eski Diyarbakır'
da sadece sokaklarda değil bu sokakla
ra açılan evlerin inşa tarzında da hep ik
lim ve coğrafya şartları düşünülerek ha
reket edilmiştir. Diyarbakır evlerinde, 
şehrin yaz sıcakları ile kış soğuklarının 
evin içinde mümkün olduğu kadar az 
hissedilmesi için özel düzenlemeler ya
pılmış ve bu evlerin iç avlusuna birer ha
vuz eklenmiştir. Günümüzde pek azı ori
jinal şekliyle ayakta kalan bu evierden 
Cahit Sıtkı Tarancı ' nın evi ile Ziya Gö
kalp'in evi restore edilerek müze haline 
getirilmiştir. Aynı şekilde Mustafa Ke
mal Paşa'nın 1916-1917 yıllarında 16. 
Kolordu kumandanı sıfatıyla görev ya
parken bir süre kaldığı ev de Atatürk 
Müzesi olarak düzenlenmiştir. Diyarba
kır şehrinde mevcut çok sayıda tarihi 
eser de sur içindeki kesimde bulunur. 
içkale dışında kalan kesimde bulunan 
birçok cami arasında en büyüğü ve en 
ünlüsü Ulucami'dir. islam fethinin ardın
dan eski bir kilise yerinde inşa edilen 
bu cami Selçuklu döneminde Sultan Me
likşah'ın emriyle 1091 yılında onarılmış
tır. Çok geniş bir alan kaplayan bu ca
miden başka ömer Şeddad Camii (halk 
arasında Hz. Ömer Camii denir, inşa tarihi 
1150-1151 ). N ebi Camii (Peygamber Ca
mii , 1530), Safa Camii (İpa rla Camii, YY. 
yüzyıl). Hoca Ahmed (Ayni Minare Camii, 
1499). Şeyh Mutahhar (halk arasında Şeyh 
Matar, 1500). Lala Bey (YY. yüzy ıl) , Şeyh 

Yüsuf (XVI yüzyı l ). Fatih Paşa (1516-1520), 
Hüsrev Paşa (1521-1528), Ali Paşa (1534 -
1537), iskender Paşa (1551). Behram Pa
şa (1564-1572). Melek Ahmed Paşa ( 1587-
1591). Defterdar (1594). Nasuh Paşa (1606-
1611). Kürt ismail Paşa (1868-1875) cami
leri şehrin önemli camileridir. Ayrıca çok 
sayıda mescid (ı 056 tarihli Mervanf Mes
cidi , XVI. yüzyıl a ait Cağaloğlu Mescidi. 

iç ka le 
surl arına 

bitiş i k 

olarak 
i nşa edilen 
Süleyman 

Camii
Diya rbakır 



Diya rbakır su rlarından bir görünüş ve su r ların batı kısmın

daki Urfa Kapısı 

Salos Mescidi , Kawas-ı Kebir ve Kawas- ı 

Saglr mescidleriyle XVII yüzy ıl a ait Daba
noğlu Mescidi) şehrin sur içindeki mahal
lelerine dağılmış vaziyettedir. Akkoyun
Iu dönemine ait İbrahim Bey Mescidi, 
Taceddin Mescidi, Hacı Büzürg Mescidi 
bunlar arasında en tanınmış olanlarıdır. 

Eski bir kültür merkezi olan Diyarba
kır'da medrese mimarisinin de güzel ör
neklerine rastlamak mümkündür. Bun
lardan bazıları günümüze ulaşmamış ol
sa da Zinciriye Medresesi (ı ı 98). MesO
diye Medresesi (ı ı 94). Ali Paşa Medre
sesi (1537), Muslihüddin-i Lari Medresesi 
(XVI yüzyıl ) ayakta kalan eserlerdendir. 
Sur içinde bulunan tarihi eserler bu sa
yılanlarla sınırlı değildir. Bunlara çok sa
yıda türbe ve han da ilave edilebilir. Tür
belerden Sultan Şüca (ı 208- ı 209), Şeyh 
Yusuf el-Hemedani (XV yüzy ıl ). Şeyh Ab
dülcelil (XVI yüzyıl). Lala Bey (XVI yüzyıl), 

yapım tarihleri belli olmayan Sarı Saltuk 
ve Zincirkıran türbeleri, halk arasında 
Karadeniz türbesi olarak tanınan Mir 
Seyyaf Türbesi ( yapım tarihi belli değil). 

Fatih Paşa (1522). İskender Paşa ( 1565 '
ten önce) ve Özdemiroğlu Osman Paşa 
( 1585 ı türbeleri en tanınmış olanlarıdır. 
Hanlar arasında, Mardin Kapısı'ndan şeh
re girilince ana cadde üzerinde bulunan 
Deliller Hanı ile (Hüsrev Paşa Hanı da de
nir, ı 527- I 528) bunun biraz kuzeyinde 
aynı cadde üzerinde bulunan Hasan Pa
şa Hanı (1574-1575), bunun biraz güne
yinde sokak içindeki Çifte Han (XVI yüz
yı l) ve Ulucami yakınında bulunan Yeni 
han ( 1788- ı 789) en iyi şekilde koruna
rak günümüze ulaşmış olanlardandır. 

Bunlardan Deliller Hanı restore edilerek 

1990 yılında turistik bir otel haline ge
tir ildi. 

Sur içine sıkışıp kalan Diyarbakır ' ın 

sur dışına çıkarak genişlemesi projesi, 
ilk defa XIX. yüzyı lın ikinci yarısında bu
rada valilik yapan Hatunoğlu Kürt İsmail 
Paşa tarafından düşünüldü ve sur dışın
da vilayet konağı , hastahane, kışla gibi 
bazı binalar yaptınldıysa da şehir hal
kı alı ştığı sur içinde kalmayı tercih etti. 
Diyarbakır'ın sur dışında tam anlamıy
la genişlemesi Cumhuriyet döneminde 
mümkün olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıl
larında 1925'teki Şeyh Said isyanının ilk 
hedeflerinden biri olan Diyarbakır şehri 

7 Mart 1925 tarihinde kuşatılmış, fa
kat isyancıların surlardan içeriye girme
si mümkün olmadan şehir bu tehlikeyi 
birkaç saat süren kuşatma ile atlatabil
miştir. Diyarbakır halkının henüz surlar 
içinde yaşadığı bu dönemde yapılan ilk 
sayımda (1927) nüfusun 31.511 olduğu 
tesbit edildi. 1928 yılında kurulan ve ça
lışma alan ı Ağrı, Diyarbakır. E lazığ, Ur
fa. Bitlis, Van. Hakkari ve Mardin illeri
ni içine alan Birinci Genel Müfettişlik'in 
merkezi Diyarbakır oldu. Kendisine ge
niş bir alanın bir anlamda idare merkezi 
rolünü veren bu olayın ardından 23 Ka
sım 1935'te demiryolunun buraya ulaş
masından sonra Diyarbakır geniş bir ala
nın ticaret merkezi olma rolünü üstlendi. 

Şehrin ve bu şehrin merkez olduğu ilin 
adı 1937 yılına kadar Diyarbekir iken bu 
tarihte Atatürk'ün direktifiyle Diyarba
kır olarak değiştirildi. 

1935 sayımında nüfusu 34.642'ye ula
şan şehrin sur dışındaki gelişmesi ise 
demiryolunun Diyarbakır' a ulaşmasın

dan sonra başlamıştır. Genel Müfettiş-
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lik ve bazı devlet dairelerinin sur dışına 
çıkmasıyla bu yoldaki yayılma hareke
t i başladı. fakat bu yayılma 1950 hatta 
1955 yılına kadar çok zayıf kaldı. 1950 
yılına kadar Bağlar semtindeki yazlık ev
lerden başka Yenişehir semtinde bazı 

resmi binalar, lise, birkaç öğretmen evi 
ve yirmi civarında memur evi yapılmıştı. 
1940'ta 42 .555 olan nüfus 1945'te bi
raz gerilemiş (4 ı .087). 1950'de 45.053'e, 
1955'te de 61.224'e yükselmiştir. Fakat 
bu nüfusun büyük bir kısmı hala sur 
içinde oturuyordu. 1955'lerden başlaya
rak sur dışındaki Yenişehir kesimi hızla 
gelişmeye , çok katlı blok apartmanlarla 
dalmaya başladı. Şehrin sur dışındaki 

gelişmesi batıdaki istasyon, kuzeybatı
daki Bağlar ve kuzeydeki Ofis semtine 
doğru olmuştur. Bu gelişmeler sırasında 
sur içindeki ticaret merkezine ek olarak 
Yenişehir kesiminde de yeni ticaret mer
kezleri doğdu (Elaz ı ğ caddesi gibi). Alan 
üzerindeki gelişmeye paralel olarak şeh
rin nüfusu da hızla artarak ilk defa 1965 
yılında 100.000'i geçti (102 .653) ve 1970'
te 150.000'e çok yaklaştı (149.566) 1970'
teki nüfusun % 60'ı sur dışında, % 40'ı 
sur içinde yaşıyordu. 

Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi (Tekel 
içki fabrikası, halı ve yünlü fabrikas ı , un: 
çelti k, buz, tuğ l a, kiremit, bisküvi fabrika
ları .. ), şehrin Dicle Üniversitesi (Kuru lu
şu 1973) adlı bir kültür kurumuna ka
vuşması ve Olağanüstü Hal Bölge Valili
ği'nin de merkezi olması Diyarbakır'ın 
daha da hızlı büyümesine yol açmış, nü
fusu 1985'te 305.940. 1990' da 381.144 
olmuştur. Otuz mahalleye (on beş ma
halle sur içinde, on beş mahalle sur dışın
da) yayılmış olan bu nüfusun % 74'ü sur 
dışındaki Yenişehir'de, % 26'sı sur için
deki eski Diyarbakır'da yaşıyordu. 

Sur içinin tarihi eserler bakımından 
zenginliğine karşılık sur dışındaki kesim 
bu yönden hayli fakirdir. Buradaki önem
li eserler arasında . Dicle üzerindeki on 

471 



DiYARBAKlR 

Akkoyunlular devrine ait Nebi Camii - Diyarbakır 

gözlü köprü ile (ı 064-1065) bu köprüye 
bakan Gazi Köşkü sayılabilir. Diyarbakır 
şehrinin idari merkez. kültür, ticaret ve 
sanayi merkezi olma özellikleri yanında 
sahip olduğu tarihi eserlerin baliuğu se
bebiyle turistik merkez olma özelliği de 
son yıllarda çok belirginleşmiştir. Diya
net İşleri Başkanlığı' na ait 1992 yılı is
tatistiklerine göre Diyarbakır'da il ve il
çe merkezlerinde 200, kasaba ve köyler
de 1119 olmak üzere toplam 1319 ca
mi bulunmaktadır. İl merkezindeki ca
mi sayısı ise 99'dur. 

Diyarbakır şehrinin merkez olduğu Di
yarbakır ili Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, 
Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman 
illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçeden baş
ka Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, 
Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, 
Lice ve Silvan adlı on üç ilçeye ayrılmış
tır. 15.355 km 2 genişliğindeki Diyarba
kır ili sınırları içinde 1990 sayımının so
nuçlarına göre 1.094.996 kişi yaşıyordu. 
Nüfus yoğunluğu ise 71 idi. 
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DİYARBAKIR ARKEOLOJİ 
ve ETNOGRAFYA MÜZESi 

İslam öncesi ve sonrasında 
bölgede gelişen çeşitli medeniyetlere ait 

L eserlerin toplandığı şehir müzesi. _j 

1934 yılında açılan müze, 1986'da ye
ni binasına taşınıncaya kadar faaliyeti
ni, Ulucami'nin batısındaki Artuklu Hü
kümdarı ei-Melikü's-Salih Mahmud za
manında (120 1-1222) yaptınımı ş olan Sin
cariye (Zinciriye) Medresesi'nde sürdür
müştür. Bu tarihten itibaren modern mü
zecilik anlayışıyla inşa edilmiş özel binası
na geçen müzede, başlıcaları Neolitik çağ, 
Hurri- Mitanni, As ur. Grek, Roma, Part, 
Sasani, Bizans. Emevi, Abbasi, İnaloğlu, 
Nisanoğlu, Artuklu, Akkoyunlu, Karako
yuolu ve Osmanlı olmak üzere yirmi altı 
uygarlığa ait 11.000'i aşkın eser sergi
lenmektedir. Bunların içinde Bizans la
hitleri, Roma heykelleri, çivi yazılı Asur 
stelleri, Urartu çanak çömlekleriyle süs 
eşyaları ve Grek, Roma, Bizans sikkeleri 
en ilgi çekici İslam öncesi eserleridir. 

İslami eserlerin büyük kısmını etnog
rafik eşya teşkil etmekle birlikte daha 
çok araştırmacılara hizmet veren yaz
ma kitaplar, şer'i sicil defterleri, mezar 
taşları. çoğu Artuklular'a ait olan zen
gin sikke koleksiyonları ve Selçuklu taş 
kabartmaları ile pişmiş toprak kapları 
büyük önem taşımaktadır. Etnografik 
eşya, özellikle Diyarbakır yöresindeki Türk 
kültürüne ve halkın son yüzyıllardaki gün
lük yaşantısına ışık tutacak zenginlikte
dir. Bu eserler arasında ahşap kapılar, 
kapı tokmakları, ev inşaatında kullanılan 
demir malzeme gibi mimari parçalarla 
sedef kakmalı sandık, fildişi ve sedef iş
lemeli komodin, sandalye ve sehpalar. 
halı ve kilimler, halı yastıklar, divan ör
tüleri ve çok zengin bir kumaş eşya ko
leksiyonu özellikle dikkat çekecek çeşit-

Diyarbakir 
Arkeoloji 
ve Etnografya 
Müzesi" nde 
sergilenen 
eserlerden 
şad1rvan 

göbeği ve 
f1sk1yesi ile 
kalkanla r 

liliktedir. Kumaş eşyanın çoğunluğunu 
ise kadın ve erkek kıyafetleri, gümüş 

simli bindallılar, üçetekler, kadın başlık
ları, yemeniler ve çoraplarla gümüş baş
lık, gümüş ve altın kolye, kemer gibi bu 
kıyafetlerin aksesuarları teşkil etmek
tedir. 
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DİYARBEKRİ 
( ..SJ;.Jl;....ıll) 

Kadi Hüseyin b. Muhammed 
b. ei -Hasen ed-Diyarbekrl 

(ö_ 990/1582) 

Osmanlı müelliflerinden, 
tarihçi ve fıkıh alimi. 

_j 

i 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Diyarbakır'da doğduğu tahmin edilmek
tedir. Diyarbekri daha sonra Mekke'ye 
göç etmiş ve buranın kadılığına tayin edil
miştir. İbnü'I-İmad ile Brockelmann ise 
onun Medine'de kadılık yaptığını ileri sü
rerler. Kaynakların büyük bir kısmı Di
yarbekri'nin Maliki mezhebine mensup 
olduğunu ifade etmekle beraber Hanbe
li olduğunu söyleyenler de vardır. Diyar
bekri 9 Safer 990'da (5 Mart 1582) Mek
ke'de vefat etti. 966 (1559), 982 (1574) 
yıllarında öldüğünü söyleyenler de var
dır (Ömer Ferruh, 1, 495) İbnü'I-İmad, Di
yarbekri'nin çok cömert olduğunu ve bay
ramlarda binlerce kişiye yemek ikram 
ettiğini, Ayderüsi de Mekke'nin ileri ge
lenleri arasında yer aldığını ve faziletli 
bir insan olduğunu kayde_der. 

Eserleri. 1. Tô.ril].u'l-l].amis ii ahvô.li 
enfesi nefis. Diyarbekrf'nin en önemli 
eseridir. Katib Çelebi ve ona dayanan F. 
Wüstenfeld siyer. megazi ve tefsirle il
gili çok sayıda güvenilir kaynaktan fay
dalanılarak hazırlanan bu eserin 8 Şa
ban 940'ta (22 Şubat 1534) tamamlandı
ğını söylerler. Ancak eserin çeşitli mat
bu nüshalarının Osmanlı Padişahı lll. Mu
rad'ın tahta çıkışına (982/ 1574) dair bil
gileri de ihtiva ettiği dikkate alınarak 
daha sonraki bazı olayların bizzat müel
lif ya da müstensih tarafından ilave edil
diği ileri sürülebilir. Tdrfl].u'l-l].amfs esas 
itibariyle bir siyer kitabı olup bir mukad
dime, üç bölüm ve bir hatimeden mey-


