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ÖNSÖZ

Bu mezuniyet çalışması Yakın>Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tii.rlc
Dili ve Eqebiyatt13ölümü, Yeni Türk Dersi.kapsamı içerisinde hazırlanmıştır.
Çalışmamda Diyarbakır'ın tarihi ve Diyarbakır ile sınırlan içinde yer alan
efsanelerin derlemesini yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de pek çok şeyi baştan
hatırladım ve yeni şeyler öğrendim.
Derlemeyi hazırlarken gerekli k:Ônufarda beni yönlendiren, teşvik eden, hiçbir
yardımını benden esirgemeyen danışmanım, değerli hocam ve bölümümüzün başkanı olan
DOÇ. D~. B~:ı;tJ,,J"[.f ;YiQRlJµNfAZ?ııy~rQiğirqest~kten
dolayı müteşekkirim.

ZEL.A.L YILDIZ

III

GİRİŞ

Bir bölgenin veya şehrin fi.iık:i;

idarı; 'tarihi durumu

incelenirken, . o bölge veya

şehrin bağlı olduğu ülkenin içerisinde bulun,.q;ıığu idari ve sosyo-ekonomik şartlardan ayrı
ayn ele alıp incelemek mümkün değildir.
Efsane metinlerine yer veren pek/çok dergi ve kitaba rastlamakla birlikte,
efsaneleri inceleme konusunda fazla, sistematikbir çalışmanın olmadığı görülür. Bu alanda
Türk Halk Bilimcileri olan ''PROF.

BRF

PERTEV NAİLİ BORATAV ve ŞÜKRÜ

ELÇİN''in yaptığı çalışmalar:önemlidir.
çalışmayı hazırlarken pek çok kaynaktan yararlandım. Özellikle "MUHSİNE
HELİMOGLU YAVUZ"un "Diyarbakır Efsaneleri" adlı eseri bana çok yardımcı oldu.
Muhsine Helimoğlu bu eserinde 'Diyarbakır'ın toplumsal, tarihi ve ekinsel birikimi üzerine
çok önemli efsaneler derleyip incelemiştir. Bunun dışında çeşitli "Ansiklopediler" de
çalışmamı hazırlamada bana kolaylık sağlamıştır. Katkılarından dolayı, farkında olmasalar
da, hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1-DİYARBAKIR'IN TARİHİ
A-DİYARBAKIR'IN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ:
Diyarbakır bölgesi eski çağlardan bu yana, Akdeniz'i Basra Körfezi'ne,
Karadeniz'i Mezopotamya'ya bağlayan, ayrıca Bitlis ve Van Gölü Havza' sı üzerinden
Azerbaycan ve İran'a ulaşan önemli yollaı-ın düğüm noktası üzerinde bulunduğundan
her devirde önemini koruyan bir merkez olmuştur.
Bölgenin adını taşıyan 'Diyarbekir ve merkezi teşkil eden ''Amid' adlarının
menşei konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Ancak bunlar karşılaştırıldığında, ilk
çağlarda "Amida" adını taşıyan merkez adının "Amid" şeklinde değiştiği konusunda
fikir birliği olduğu görülmektedir.
Amid adının ''Amida''dan geldiği konusunda görülen fikir birliği; btr · adın
manası ve hangi türden türediği konusunda ise görülmemektedir. Amid adı Türkler'in
bu bölgeyi ele geçirmelerinden:,.sonra da devam etmiş ve bazı · Türkçe kaynaklarda
"KaraAmid}veya ~t.Kara(rllamicf:?rşeklinde zikredilmiştir. Kara sıfatının kullanılmasının

sebebi, şehri çevreleyeri.<surlarınsiyah bazalttan yapılmış olmasın.dandır.
Bölge adı olarak kullanılan "Diydrbekir" . i.se Ja.ıihı dönemler içerisinde
"Cezire" yöresinin kuzey kısmını ifade etmiştir. Dtyarl)a~ır adının manası üzerinde de
çeşitli fikirler ileri sürülmüştür.
Osmanlı . hakimiyeti sırası:nda ise ~'Diyarbekir" adının eyaletin taıriarmna,
"Amid" adının ise sadece bugüııküDiyarbak:ı:fınerkezine tekabül ettiği görülmektedir.
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B-OSMANLI ÖNCESİ:
Diyarbakır'ın

da içerisinde yçr aldığı, • Yukarı Dicle Bölgesi kuzeyden ve

doğudan çevrildiği dağlarla Anadolu ve ir.a11 .Platoları11dfln ayrılmaktadır. Bu bölgenin
tepeleri

arasındaki

başlamışlardır.
inmişler

vadilerde

Bu .•. insanlar

değil,

dağlık

yerlerdeki

mağaralarda

oturmaya

ekip biÇl):1.~j'i/öğrendikten . .sonra aşağıdaki

düzlüklere

ve .. dağlar. aras.ındaki uygur; .ya.fülere yerleşmişlerdir.

Dolayısıyla

daimi

yerleşınçni,n ·Nl<ip. biçmeye . bağlı ol'1ıığu.>~~ııılmaktadır. İnsanların evler kunıp çkip
biçtikleri devreye Prehistorya ilminde "Y eni[aş

Devri" yani "Neolitik Devir"

Diyarbakır

iskan edildiğini

bölgesinin

ise neolitik

devirlerde

"Çayönü"

kazıları

Kalkolitik dönemi yansıtan yerleşmeler, Yukarı Dicle Vadisi'nde

oldukça

göstermiştir.

fazladır. Bu bölgenin M.Ö. III. binden itibaren Ak:adlar'ın, Gutiler'in

hakimiyetleri

altında olduğu, daha sonra Diyarbakır yöresinin de içerisinde bulunduğu Yukarı Dicle
bölgesinde M.Ö. II. binde Hint-Avrupai
. .

.

. .

.

. ··.. · · · .. · ,, ..... >··.·.······.········;: .... ··: ::

bir. kavim olan Hurri-Mitanniler'in

.:·>.·.. ·. . >;·;a\·o:·······.'i·:·.i·•···.. ·... ·i·'.·······.··.·•· ;··\!/\ ··\·>···.·.••.i<":·':: "\

oldukları anlaşılmaktadır.

·:a: .·. - :

::a·- _

,.·>:_·;-_.>-· ·.--·-·-·-·---· - -

Mitanniler .bu. bölgeye. geldiklerinde,

hakim

-

-

burada yaşayan ve

Urartalar'la akraba oldukları iddia edilen Hurriler'i hakimiyetleri altına almışlardır.
Diya.fl5a.kif'Bölğ~Siiiıe M!ô?.I. bıllbaşla.tırıda.rt)itibaren Sami kökertff Aramı
kabilelerin yerleştiği" ve bunu takiberi bölgeye·· Asurlar'ın
yüzyıldan

sonra

görülmektedir.

Diyarbakır'ı

Asur

devletinin

bir

Bu dönemde bölgeye bir ara Urartular

hakim olarak, M'.Ö. IX.

eyaleti

haliri.e .•. getirdikleri

da hakim olmuşlar ise de,

Asurlular daha sonra hakimiyyti tekrar, yl.e geçirmişlerdir. İskit ve Med akın!.ar.111ın hem
Urartular'ı Jıçp:ı dç. A.şufltılafı 9rtada11.kaldırmasıyla,
yarısından öııçç.M~tll~r.?)kinciy,~rısıtıda.ise
yüzyılda İskende[~(.lkitrıiY~tiJakip
geçirmişlerdir.

bölgeye M. Ö. VI. yüzyılın ilk

Persler hakim olmuşlardır. Bunu lVLQ. IV.

etmiş ve bunu da .t(.lkibert Selçuklular bölgeyi ele

Milatta.n.<sonraki dönemlerde bölge Rop:ı(.llılar'ın eline geçmiş ve bu

tarihten sonra uzun bir süre Roma İran hakimiyet nıüçadelesitıe.sahne

olmuştur. Roma

ve bunu takip eden Bizans hakimiyetleri şp:-a.şıııd(.l Diy(.lr.lJal<:!r, lJµ devletlerin İran'a karşı
yürüttükleri

mücadelede ileri bir kaqıl<:()L.ya.;l;ifçsj>görınekte idi. Bizans İmparatoru

Constantinus II (337-362) şehrin etrafıJ'.lt14Q .Yi~hmla bir sur ile çevirerek müdafaasını
.

.

sağlamlaştırmak istemiştir.

,.,

,·

·.····,.

.

Ancak lJlltı~){~$trı~n Diyarbakır birçok defalar, İranlılar

tarafından zapt olunmuştur. Fakat yJ:rıe
ettirmiştir.

....•...

gç

bir Bizans kalesi olma özelliğini devam
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639 yılında İslam orduları

El-Cezire'yi

fethetmiş

ve Halid b. Velid,

Diyarbakır'ı teslim almıştır. Bu tarihtenısonıa Diyarbakır uzun bir dönem Arap-Bizans
mücadelelerinde

önemli bir rol oynamıştır. Abbasi halifesi tarafından bu bölgeye vali

tayin edilen Abu Musa İsa b. Al-Şeyh'inshalifeye

isyan etmesi sonucunda bölgede 869

yılında kurulan ŞeyhoğµUarı Beyliği Ş99yılına kadar devam etmiş, bunu tekrar Abbasi
hakimiyeti

izlemiştir. Bunu takiben · 930 ..978 yılları arasında Hamdaniler

yılında Büveyhôğrıllafl ve 984-1085··tarih1erindeyse Mervaniler'in
oldukları ğôfüİınektedıt.
Diyarbakır·· bölgesine

978-984

bu bölgeye hakim

1040 tarihindeıı sdtıta.< Selçukluların. öncüleri Sayılan OğÜ.z:laf,
şiddetli

akınlar ·>ya:pffiışlarsa

da,

Mervaniler'in

hakimiyetini· tarııyıp, itaatlerini· bildirmeleti; Heihu akınlardan vazgeçilmiştir.
Mervaniler, Selçuklular'ın

SelçÜltİÜ
Böylece

eline geçmiştir. Diyarbakır 1183 tarihinde Eyyubi Sultanı

Selahaddin tarafından fethedilerek, kenti.n yqtı.~timi Hısn-keyfa Emiri Artuklu Nurettin

Mehmed'e verilmiştir. Bunun sebebi N"i.~~n8~Jl.arı'nınbölgede uyguladıkları baskı ve
zorbalıktan halkın yılı:ı:ıfisıdır.
El-Cezir · ve Bağdat yolunun açılması maksadıyla hareket eden İlhanlı
Sultanı Boycu, 1245 tarihinde bir taarruzla Diyarbakır'ı İlhanlı topraklarına katmıştır.
Şehir 1257'de iki seneliğine Eyyubıler'in idaresine geçmiş 1259'da İlhanlılar tarafından
geri alınarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin idaresine verilmiştir. Ancak, İlhanlı batı
seferlerinde Diyarbakır'ı merkez olarak kullanmışlardır. 1277 tarihinden sonra ise
Diyarbakır bizzat İlhanlı Devleti merkezinden gönderilen valiler vasıtası ile idare
ettirilmiştir.
1350 tarihinden sonra bölgede Moğol tesirinin zayıflamaya başlamasıyla
birlikte Mardin .A.rtu1<lÜlaı-i bÜrayıfokriir ele geçirmişlerdir. Diyarbakır 1394'te Timur
Devleti' nin•• ha.k:ırtııyetırie'gitffl1ş ve •. Tiınrır. tarafından Irak •· ve Suriye seferindeki
hizmetlerine · karşılık Akkôyu:fılu beyi Karayülük Osınarı'f ık:ta olarak verilmiştir.
Akkoyunlular 1401.. 1507tarihleri arasında Diyarbakır·ınerkez ôlma:küzere büyük bir
devlet kurmuşlardır. Ancak Uzun I:Iasati döneminde devlefınerkezi Tebriz'e -taşınmış,
Diyarbakır ise devlet merkezinden gönderilen valilerce yönetilmiştir. Diyarbakır,
Karakoyunlular tara:findan birkaç ke.z: (kuşatilm.lş

ise

de butılar sonuçsuz kalmış ve

Akkoyunlu Devleti'nin önemli bir nıefk'.ezfi8fiha.yadevam etmiştir. Uzun Hasan'm
1473'te Fatih·Sulfaıi Mehmet'e mağlup olınasfbu devletiıiSonunu hazırlamış ve ·1507
yılında Akkoyunlu Devleti yıkilnıfştıt. !Bi.{ tarihte bölgeyi ele geçiren Şah İsnıail,
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Diyarbakır'a vali olarak Muhammed Han Ustuclu'yu tayin etmiş ve böylece Safevi
hakimiyeti başlamıştır. 1515 yılınayaniOsn:ıarıh fethine kadar sürmüştür.

O-OSMANLI HAKİMİYETİ:
Sa,fevily.r'iıı•.elinde .bulunan Qiyarbakır, bu devletin Osmanlı sınırındaki'. en
önemli .kentlel"ind.en bir tanesiydi. Dolayısı,yla Diyarbakır'ın alınması, doğu sını1"~a1"1
açısından ve özellikle İran' a karşı önemli bil"J~minatoluşturacağından, Osmanlı Devleti
için bu dönemde büyük önem taşımaya başlamıştır.
Yavuz Sultan Selim 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'i
mağlup ettikten sonra faaliyetlerini Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devleti'ne bağlanması
meselesi üzerinde yoğunlaştırmış ve aslen Bitlisli olup bu bölge halkı üzerinde büyük
itibarı olan Şeyh Hüsamettin'in oğlu tarihçi İdris'e özel vazife verilmiştir. Bu vazife ise,
Urmiyye Gölü'nden Malatya ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgenin ümerasını, .
Safeviler' e karşı ayaklandırarak .onların Osmanlı hizmetine girmelerini temin etmekten
ibarettir.
vermiş, bölgedeki
emirler, Osmanlı Devleti'ne itaatlerini arz etmişlerdir. Bu araqa Diyarbakır . palkı. da
ayaklanarak Osmanlı Devleti'nden yardım istemişlerdir. Şah İsmail bunun üzerine
kumandanlarından Karahan'ı göndermiş ve şehir kuşatılmıştır. Kuşatma.ıbaşarılı
olmamışsa da kaldırılmamış ve bu sebepten şehir halkı çok eziyet çekmiştir. Bu sırada
Sultan Sel.iın,. Q1.1.l~a9iroğµlları(ııa.~arşı sefere çıkmış olduğundan, . Diyarbakır'afazla
yardım edemyınişti[, ~pa~ Y'"iğit .Alını.et kumandasındaki küçük bir Osmanlı müfrezesi
muhasara hattını yararag. şehre girmiştir.. Safeviler'in Diyarbakır'ı muhasarası bir yıl
kadar sürmüştür. Şehir halkının ısrarlı talepleri ve İdris-i Bitlisj'ııin tavsiyesi üzerine, bu
sırada Bayburt'ta bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa ve Rumeli Beylerbeyi Şadi Paşa, Yavuz
Sultan Selim tarafından buranın fethine memur edilmiştir. Osmanlı kuvvetlerinin yola
çıkması üzerine, İdris-i Bitlisi de DoğU Anadoliı'{Üi biılunan · birçok Kürt ümerasını
Osmanlı Devleti' nin yardımına koşmak il.ter~ ayaklahdırıiiıştır. Bunun üzerine Karahan
muhasarayı kaldırmak zorunda kalını.şive Marditı'e doğru firar etmiştir. Osmanlı
kuvvetleri Eylül 1515 ortalarında şehre ğiriliiş ve· halk tarafından büyük bir sevinçle
karşılanmışlardır.
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Diyarbakır'm

İran

sınırına •.»yakın

olması

bu

şehre

ayrı

bir . önem

kazandırmıştır. Osmanlı döneminde buranın İtan'a karşı yapılan seferlerde merkez üssü
olarak kullanıldığı görülmektedir. Diyarbakıfİran'atkarşı oluşturulan ordunun ''üssü ve
kışlama yeri" olduğundan,
Diyarbakır'ı

Kanuni .ira:tii seferi dönüşünde 20 Ekim 1535 tarihinde

ziyaret etmiştir. Kaleye kadar giderek Ulu Cami'de namaz kılmış ve bu

ziyareti 20 gün kadar sürmüştür. Yirie

bu ziyareti

sırasında şehrin suyunu bollaştırmak

için Homra'\lat Suyu'nun fiiyarbakır'a··getirilrnesini
yaptırarak para bile bastırılmıştır,

emretmiştir. Ayrıca bir darphane

Kan1.1iii ikihci İran seferine giderken 1554'te yine

:Öİ.yarba,kı:t'a uğramış ve bu defa 8 gün

n.umu~·u

XVI. yüzyılın ortalarında bozulan. ekonomik

durumun ortaya çıkardığı

meseleler bu bölgede de tesirini göstermiş ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında bölgede
asayiş oldukça bozulmuştur. Ülke genelindeki birçok eyalette olduğu gibi, Diyarbakır
eyaleti sancaklarındada

ehl-i şer ve eh.l~i.•ptfefüensup bir kısın görevlilerin bu dönemde

bazı yolsuzluklara karıştıkları görülınekteclirOSôz konusu dönemde bu konuda devlet
merkezine

çıkan bir-kısım

tenkilinden
ve baharda tekrar İran
üzerine

hareket

etmek üzereyken

6 Ağustos

1611 tarihinde

burada vefat

ettiği

görülmektedir. Yine 1617 yılında Vezir-i Azam Halil Paşa kumandasında İran seferine
çıkan Osmanlı
Diyarbakır'da

ordusu,

Kırım Hanı'nın

kendilerine

kişlamıştır. IV. Mt.ırnt.ğöneınindeyse

katılmasını

beklemek:< üzere

İran seferi için .padişahta,µ önce

Vezir-i Azıım;~e~m~t ~cışcı J?iY~tlJcı~~f'da kışlamış ve IV Murat .da Bağdat syferine
giderken burcıya. tı.~tc,1-filfŞtır.

!Y',. Murcıtibu

uğramış ve bu defa.7Qgiip.kalmıştır.

. . seferden dönerken de .• tekrar Diyarbakır'a

IV..Murat burada bulupğµğu srrada çok.nüfiızlu ve

müridi oldukça fazla olan Rumi ye Şeyhi lakabı ile m~ş~ur Şeyh Mahmut Urmevi'yi
idam ettirmiştir.
XIX. yuzyıla

gelinceye

kadarki geçeri. süre içinde . Diyarbakır'ın

ilk

dönemlerindeki kadar olmasa bile yine de önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır.
Osmanlı Devleti, Diyarbakır' a ayrı

Pir..!<:ıy111~ı.. yermiş

ve buraya tayin olunan valiler

şehirde pek çok dint ve sosyal .yapJ!cll"/ll}Ş~ ..ettirmişlerdir.

Osmanlılar zamanında bu

derece önem verilen ve imar edilen Diyarbakır şehri, kültür bakımından da önemli bir
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merkez oluşmuştur.

XVI. yüzyıl ilk yansında

"Halvetilik" tarikatının

"Gülşeniye"

kolunu kuran İbrahim Gülşeni ve buna ilave olarak Kadı Hüseyin bu şehirde yetişmiştir.
Osmanlı döneminde bu şehrin medreseleri de oldukça meşhur olup bunlar hakkında,
Evliya Çelebioldukça bilgiler vermektedir.
Diyarbakır Osmanlı döneminde .idari askeri ve kültürel bir merkez olmanın
yanı sıra ekonomik sahapa da önemli>bir yere sahiptir. Şehirdeki önemli tesisler
varlıklarını )CIX. yüzyıla .kadar sürdürmüş!e;pir.
olan . ",'Darphane" bir
Diyarbakır'm

aralık

kapatılmış

XVI. yüzyılda bu tesisler içerisinde

i§~L de

1575 yılında

tekrar

çekilmiştir.

Osmanlı fethinden sonra her salıada büyük bir canlanma gösterdiği ve

önemli bir merkez haline geldiği söylenebilir.

Ç-CUMHURİYET
20 Nisan 1924 yılı mülga Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 89. maddesi
sancakları kaldırmış ve idari taksimatı vilayet; kaza, nahiye, kasaba ve köy şeklinde
tespit etmiştir. Buna göre yapılan·yehi düzenlemede o zamana kadar mevcut iller il
olarak kalmış ve bit kısıriı sancaklar il halirie getirilmiştir.·Bu arada Mardin Sancağı il
olmuş, Maden Sancağı ilçe haline getirilerek Elazığ'a bağlanmıştır.
Diyarbakır ili idari teşkilatı şu şekli almıştır:
Diyarbakır iline bağlı ilçeler: Merkez, Ergani, Çermik, Kulp, Lice, Silvan.
13u duruın 1Q3 9 'a kada.rclçya,m\çtmiş4 Ocak 1936 tarihli Resmi .(}azete'de
yayımlanan 319'.7. sayılı ~~nunl~ 13isrrıil ye Eğil bucakları ilçe olmuştur. Bir . müddet
sonra Eğil ilçe teşJ.<iJ~tı):Oipl~. .;.(Pitaıı) bucağına bağlanmış ve: buraya Eğil .ismi
verilmiştir. Bu karışık.dunım J951 yılına kadar devam etmiştir. 18 Aralık 1951..günlü
Resmi:Gazete' de yayımlanan. $ 851 sayılı kanunla :Oiyarb*ır iline bağlı Eğil ilçesinin
adı Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle bucağının da a<.iı mğil).qlar* .cleğiştirilmek.suretiyle
karışık durum dµzeltilmiştir. 1987 yılıııda Eğil. ilçe .:}1aline getirilerek ilçe sayısı 13'e
çıkarıldı.
23 Haziran 1937 tarihli R.~srtı!Gazete'de yayınlanan 3223 sayılı kanunla
merkezi Melkiş olmak üzere Çınar ilçesi kurulmuştur. Sonradan ilçe merkezi bugünkü
yerine nakledilmiştir.
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D-DİYARBAKIR'INrMİMARI ÖZELLİKLERİ:
Diyarbakır' da köklü bir mimari gelişimin ürünü olan yapıların başında
saraylar, köşkler ve eski evler gelmektedir. Bunlar Türk mimarisinin gelişimini tüm
açıklığıyla belirleyecek güçte ve özelliktedir. Bu özellik en yalın görünüşlü evden,
varlıklı kişilerin evlerine dek gözleınlçııe'bilir. Diyarbakır evlerinin tümünde planı
etkileyen en önemli öğe iklimdir. Yazlar çok sıcak, kıslar da o ölçüde soğuktur. Bu
nedenle evle;çleya:z:lık, kışlık, mevsimlikb~liiğıler vardır. Evin en belirgin yeri 'tçyya,ı~'
depileıı.,'b.gliiı:p.dür. Önünde bir avlu, ortadaLç,q~/derin.olmayan bir havuz yer alır..Qftfl.
ayhı.nµn kimi yerleri çiçeklerle bezenmiştir. J3Y;Manlar, genellikle yaz güneşini.önlemek
amacıyla kuzeye dönük .yapılır. Buna.. karşHfk kışlık bölümler olabildiğince . güneş
alabilmek için bol pencerelidir.
Diyarbakır surları evlerin ve· sokakların biçimlenişinde bir başka etkendir.
Surlar kentin yayılmasını sınırladığından evler birbirine yaklaşmış, sokaklar daralmıştır.
Böylece gölgelik . alan çoğalmış, serinletici öğeler elde edilmiştir. Evler yüksek
duvarlarla. sokaklardan. ayrılmıştır. Sokak ,yönü tümüyle sağırdır. Sokakların darlığı
nedeniyle Şahnişlerde ön yüze• pencere açılmamış, .bunlar yanlara ve üst bölümlere
yerleştirilmiştir. Böylece avluda geçen günlük yaşam, dışardan gizlenmiştir.
.
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Diyarbakır evlerinde en çok kullanılan gereç, yörede kolaylıkla sağl!:!nal)ilen
bazalttır. Bu kara renkli taşın delikli ve hafifolanına "dişi taş" boşluksuz ve ağıfolanıııa
da "erkek taş" denmektedir.
Diyarbakır'da Türk mimarisinin ürünleri ayrıntılı bir incelemeye konu
olduğunda; batı
Akkoyuıı1ü1ar v-e

soı-ün.lar

.'o~m[füt

güll . . .

ışığına

çık:maktadır. Özellikle

Artukoğulları,

Dörtettii'nde •· birçok denemenin varlığı duyulmaktadır.

Diyarbakır'dan alınan bir kesit, belirli ölçüde Artukoğulları'nın ve Osmanlılar'ın
ürettiği mimariyi ortaya koyacak güçtedir. Diyarb~kır.. UAJn yıllar bu iki. devlete
başkentlik yapµıış, .her türden denemeye tanık olµıµş,.. g'biif.. .Sl:!natmerkezleriyle·yakın
ilişkide bulunın9;ştur<I)iyarbakır'da •. gelişen . Af.t:µk:oğull~rı yapıları. incelendiği. halde,
Akk:oyunlu ürütı}eri yeterince araŞt,fWl:!i}k()J:J,l.lSU Olmamıştır. Akk:oyunlu yapıları
Osmanlı mimarisiyle koşutluk göstermektedir.
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olduğundan çok çeşitli uygarlıkların kalıntılarıyla doludur. Yörede Paleolitik ~'Qj;iSm'e . \"' j
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E-DIYARBAKIR'IN ONEMLI MiMARI YAPILARI:
Dış Kale: Diyarbakır şehrinin etrafını çevreleyen surlar, Dış Kale'yi
ohışturmaktadır, Diyarbakır şehrinin ne zamaiı.Jiskanedildiği kesin olarak biliı:ımeırlekle
bitlikte, İç Kale'nin ilk yerleşim birimi olduğu sanılmaktadır. Roma İmparatoru II.
Constantinus tarafından 349 yılında şehrin etrafı surlarla çevrilmiştir. 349 yılında şehri
çevreleyen surların doğuda Dicle nehrine bakan bölümü kesin şeklini almakla birlikte,
dış surların batı cephesini Mardin Kapı ile Dağ Kapı arasında uzanan çizgideki surlar
teşkil ediyordu.
arasındaki şehrin batı
dönemler içerisindeki genel
kısım tamiratlar görmek

şeklini

Diyarbakır Kalesi'ni esaslı bir işekilde tetkik etmiş olan A Ga.briel'in
verdiği bilgilere göre 1940 yılında surların kuşattığı saha doğudan batıya. 1700,
kuzeyden güneye 1300 metreyi bulmaktadır. Surların toplam uzunluğu ise 5000>:tfietre
dolayındadır. Surların duvarlarının kalınlığı.3,5 metre, yerden yüksekliği 8;..12 metre
olup, bu

yol dışa.rıya>doğfu 70

cm. kalınlığında bir mazgal duvarı ile korunmuştur.

Ayrıca sonraclafryaptırılırlfşüç:buyukta.kviye burcu (Ulu Beden,Yedi Kardeş ve Keçi
Burcu) vardır.
Dış Kale yaııi Diyarbakır şehrini çevreleyenesurlar aynı zamanda XIX.
yüzyılda bu şehrin sınırlarını da belirlemekteydi. Buidö:tıemdeDiyarbakır'ın 5mahallesi
hariç, diğerlerinin tamamı Dış Kale içerisi.neledir.A:tıca.k askeri amaçlar için tahsis
edilmiş asıl kalenin İç Kale olduğunuda.cbelirtelimi
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Kapılar: Diyarbakır şehrini>füribaştan bir başa kuşatan surların dört yöne
açılan kapıları olup, şehre giriş-çıkış buradan sağlanmaktaydı.

Diyarbakır Kalesi'ne

girişi sağlayan dört kapı vardır:

L-Güney-batıda

Mardin Kapı

2-Batıda.

Urfa Kapı

3-K:µz~yde

Dağ Kapı

4-poğµda

Yeni Kapı

T~rilıt· kayıtlarda ·.Dış Kale· Kapil~ri'ndan
Ma:rdillKapısı'ııın

Urfa Kapı'riın adı. Babu'rJRÜ.ffi;

adı Babü't-Tel veya Bab-i Mardin, Dağ Kapı'nın adı Babü'I-:Cebel

ve Yeni Kapı'nın adı ise Babü'f-Ma veyaBeıığuKapı olarak geçmektedir.
Dış Kale Kapıları'nın
geceleri kapalı tutuldukları

kesin olnıatııakla birlikte tarihi dönemler içerisinde

söylenebilir! J853'y'ilııida Diyarbakır'ı

Peterman da bilgi vermektedir.

H.

P~t~rirl'itri0ğürteşin

ziyaret .' eden H.

batmasından az bir süre sonra

şehre gelmiş, ancak kapılar kapc.J-lt q!clhl'~nclart ş~lıı:e girmek için sabahı beklemek
zorunda kalmıştır.
kuzey-doğµ köşesinde olan
İç· Kale,

sur içerisinde tekrar

surlarla çevrilmek suretiyle Dış Ka1e'de ôldıığu üzere, bu burçlar da iki katlı olup geniş
ambarları ihtiva etmektedir. İç Kale'rıin 349 yılında etrafı surlarla çevrilmiştit XVI.
yüzyılda Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra yeni bir duvar inşası ile İç Kale'nin
sahası genişletilmiş .ve bugünkü şeklini almıştır. İç Kale'yi çevreleyen surlar üzerinde
bulunan Dış surlara dahil 4 burç ve şehre bakan 16 burç da, Dış Kale' deki burçların
ölçüsüne sahiptir: Bil butç1ata<çtk.makiçih

de yine yanlarında sağlı sollu · merdivenler

vardır.

XIX yüzyılda bütün Osmanlı kaleleri gibi Diyarbakır Kalesi de oldukça
değişik amaçlarla kullanılmaktaydı.

A.rlcak Diyarbakır şehri, Dış Kale denilen surlar

içerisinde olduğandan bu işlevi daha ziyade İç 'l<ale yerine ğetinnekteydi.
bulunan burçlardan bir tanesi "hapishane"

olarak kullanılıyordu.

İç Kale' de

Hapishane dışında

burçlar ise birçok silah, mühimmat, asJ<:erı araç ve gereçlerin yanı sıra hububat ve
yiyeceklerin konulduğu

as~erı

?t depo

niteliği arz ediyordu. Diyarbakır İç

bir diğer önemli özelliği ise 1819 yılında Diyarbakır' da meydana gelen
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hadiseler sırasında, Diyarbakır Valisi /Behram C:Paşa'nın burayı bir "savunma merkezi"
olarak kullanmasıdır.
Saray

ve

Hükümet

Konağı:

XIX.

yüzyılda

Diyarbakır

valilerinin

ikametine ayrılan "Saray" İç Kale'de buliınmaktaydı. Bugün için tamamen yıkılmış olan
bu Osmanlı Sarayı-hakkında
İç Kale'yi

anlatırken

1654-1655 yılındaDiyarbakır'ı

şu bilgileri

vermektedir:

ziyaret eden Evliya Çelebi

" .. , İçinde yüz elli odalı, .birkaç

divanhaneii bin. büyük saray vardır. Her gelen vezir ve vükela buraya birer oda ve
hamam, havuz, şadırvan yaptırmakla kat katsüslü bir saray olmuştur. Bütün pencereleri,
balkonları, Şattülaraba,

Sahra'ya ve Karatepey~dlı vadilere bakan manzaralı bir yetdir.

Sarayın eski bir divanhanesi var. Eski sultaıılar binasıdır. Bu sarayı yaptıran Bıyıklı
'
Mehmet Paşa'dır. Hayli
geniş büyük bir saraydıf.Daima bekçileri hazır beklerler..."

XIX. yüzyılda varlığını

saraydan bir şey kalmamıştır.

Sarayın yeri konusunda ise kesin
önemlisidir. II. asırda
önünde geniş bir

Selçuklu

daireler pembe mermer
,..,,..., •••m.., kitabelerle süslüdür. Ulu

Camii sanat itibari ile çok yüksek bir değere maliktir.

İç Kale Camii: Diyarbakır'ın en eski camisidir. İç Kale içinde olup
minaresi Arap tarzındadır. Minare kitabesinde (H. 557) de Nisan oğlu :Ebulkasım
tarafından yı:ıptırılmıştır.
p~ygaQ;Il:>tl"<igan1Ji:.~ı:ıp.tapaııcia
bir minaresi vardır. Selçuklulac,za111anına
ait eski ve Osmanlılar .ci~yrin<.i~ .yapılnıışyeııi iki parça vardır. Minare kitabesinde (H.
930) da Kasap Hacı Hüseyin tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

Kasım Paşa Camii: Bu camiin en çok şayanı dikkat tarafı Arap tarzda olan
minaresi kaidesinıtır dört sütundan ibaret Ôlın.asıaif:<(H.>918)··daAkkoyunlular'dan
Sultan Kasımtarafırtdaıi yaptırıl:m.iştır.
Hüsrev Paşa Camii: Diyarbak:ır'ın Osmanlı valilerinden Hüsrev Paşa
tarafından yaptırılmıştır. Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı Mardin Kapı yanındaki Deliler
Hanı da bir tarihi kıymete maliktir.
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Melek Ahmet· Paşa Camii: Diyarbakırlı Melek Ahmet Paşa tarafından (H.
999) da yaptırılmıştır. Minare kaidesi . çok müzeyyen bir şekilde çini mozaiklerle
işlenmiştir. Minareye yarıya kadar ayrı iki yoldun çıkılır. Bu yollar minarenin yarısında
birleşir.
Behram Paşa Camii: Diyarbakın'dakiOsmanlı eserlerinin en büyüğü ve en
mühimidir. (H. 980) de-Sekullu hanedanından Karaşahin Mustafa Paşa'nın oğlu
Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır.
İskender Paşa Camii: İskender Fş.şa'nın çocukları bugün Diyarbakır'da
yaşamaktadır. Diyarbakır valisi şair bir zat olan Paşa'nın Diyarbakır'da birçok eseri
vardır. Camisi (H.958) de yapılmıştır. Evi el'aıisağlamdır.
Safa Camii: Kanuni Süleyman zamanında Diyarbakırlı Hacı Hüseyin Ali
bin Hacı Abdurrahman tarafından (H. 9:38) de Yaptırılmıştır. Mimarı Diyarbakırlı
Ahmet'tir. Minaresi çokgüzel olup çiııilerleişleıı.riıiştir.
umuıaı

tarafından yaptırılmıştır. yapının
Akkoyunlu ve Ostnaıılı

Ali Paşa Camii: Mardin Kapısı ile Urfa Kapısı arasındadır. 1534-1537'de
Hadım Ali Paşa yaptırmıştır. Mihrap ve minber klasik Osmanlı mimarisi üslubundadır.
Nestorian Kilisesi: İç Kale'de kubbeli bazilika planında bir VI. yy
yapısıdır. Bizans döneminden olduğu sanılmaktadır.
Hacı Büzürk Mescidi: Cevad Paşa Mahallesi'nde Gazi Caddesi'nin
başlangıcındadır. XV. yüzyıl Akkoyunlu yapısıdır.
Yusuf'Hemedani Türbesi: Yusuf'Hemedani Camii avlusu altındadır.
İskender Paşa Türbesi:

İskender Paşa Camii'nin doğusunda, bahçe

içindedir. XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kentin sağlam olarak günümüze
ulaşmış en ilginç türbesidir.
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Artukoğulları Sarayı: İç Kale'de Virantepe, Top Tepe diye adlandırılan
yığma bir tepeye kurulmuştur. 1222'de Artukoğulları'ndan

Nasirüddin Salih Mahmud

bin Muhammed zamanında yapılmıştır.

Dicle Köprüsü: Mardin Kapısı'nın 3 km dışındaki Silvan yolu üstündedir.
Yazıtında 1065'te Mervanoğulları'ndan

Nizamüddevle Nasr'ın yaptırdığı bilinmektedir.

Anadolu'da yaptırılan en erken İslam köpıµsiidür.

Devegeçid! Köprüsü: Diyarpa.lqt'ın

20 km. kuzeyindeki

Devegeçidi

Suyu'na yapılmıştır. Mimarisi ve yapısıyla ilginç bir Artuklu yapısıdır.
Dekyanusı .Lice'nin 18 km. batısıngf;i; bir tepeye kurulmuştur. Selakidler ya
da Romalılar döneminden olduğu sanılmaktadır.

Malabadi Köprüsü: tarihsel ve mimarı açıdan en önemli yapılardandır.
Silvan'da

bulunur.

Artukoğulları'ndan

köyü

.yakınında

Batman

Çayı'na

yapılmıştır.

Timurtaş bin İlgazi'nin yaptırdığı bilinmektedir.

Diyarbakır
Artuklular'dan

Malabadi

Arkeoloji Müzesi: Zinciriye

Medresesi

kalma Sincarriye .Medresesi yeniden düzenlenerek,

olarak

bilinen

1934'te Arkeoloji

Müzesi yapılmıştır. Müzede sergilenen yapıtlar arasında Hitit, Asur, Roma dönemlerine
ilişkin olanlar önemli bir yer tutar.

Ziya Gökalp Müzesi: Ünlü düşünürün doğup büyüdüğü ev müzt?.yapılmak
amacıyla 1954'te alınmış ve yapıtları derlenerek burada toplanmıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi: Tarancı'nın
Müzeler

Genel Müdürlüğü'nce

doğduğu ev, Eski Eserler ve

satın alınarak onarılmış,

1982'de

halka açılmıştır.

Müzede Tarancı'nın eşyası, yapıtları hakkında yazılanlar yanında folklor, etnografya ve
yöreye ilişkin kültürel ürünler sergilenmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
IU·DİYARBAKIR.~m·EFSANELERİ
A~EFSANE NEDİR? EFSNNE HAKKINDA GENEL BİLGİ:
Efsane, batı dillerine aynı Latince kökten "legendus" sözcüğünden
gelmiştir. İngilizce'de "!egende", Fransızca'da "!egende", Almanca'da "!egende" ayrıca
"sage", · İtalyanca'da "legenda", İspanyolca'da "leyenda", Yunanca'da "mitos-mit"
sözcükleri efsane karşılığı olarak kuII~nılır.
Arapça' da ise
"menkıbe" denir.
.1.115ıuL.vc; :SUZlUKH! ersane,

\,ÇÔk tsld

zclırfan/(l'J'dciııikcz/mahikaye/er, rnif!er,n

modernleşmiş ve romantik bir hal almış şekli, efsanevi şöhret kazanmış insanlar üzerine
söylenmiş hikayeler" olarak tanımlanır. Mitoloji sözlüğünde ise efsane, "dini
merasimlerde yahut dini yemeklerde okunan şey anlamına gelmektedir. Bunlar daha
çok, azizlerin htı,jJdtintlait şeylerilirOBu hikayelerin konusu bir şahıs olcıbileceğl[;ibi,
bir yer veya bir ola» da olabilir"
Ansiklopedik

Ferit Devellioğlu da "Osmanlıca-Türkçe

hikaye, masal, boş söz, saçma sapan
lakırdı. 2-Dillere düşmüş, meşhur olmuş hadise" olarak veriyor. Türkçe sözlükte efsane
maddesi şöyle: "Halkın imgesinde doğarak, ağızdan ağıza .dolaşan ve konusu çok defa
olağanüstü nitelikte olan hikaye". Pertev Naili Boratav, "100 Soruda Türk Halk

r.• ·. ı.

Edebiyatı" adl~\.• s..e.·.r. ·n.de, "Efsanen.in...·i>?/'·.
.• b.· .· .· ..a·•· .·.·.·.ş·l·.l. c.·.a·•·.· ·.·. ·.·.· n· · . ,.·.t.·.e·. · .l·. ,.·. ·.'gl~. •.. .•. in<an-.ı. ş konusu olmasıdır. Onun
anlattığı şeyler doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Efsane kendisine özgü bir
c·.,·:a., :.·)i::..'\·\a.:.:;,:::.<:..

.)::•

.•..:::.\°:·':,:.

·./.:..''i .:,:.

·\..C:a>:·>-'..•/'.•
..<;?...,:··.>,.\..C.i

c. · ·

üslubu, kalıplaşmış kuralları, biçimletiolmayan, düz konuşma dili ile bildirilen, bir
anlatım türüdür" diyor.
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Mustafa Nihat Özön, ''Edebiyat ve Tenkid .Sözlüğü'jrıde;

efsane içih <şöyle

diyor: "Bir tabiat olayını, bir . varlığırı. meydana gelişini, tabiat elemanlarından birinde

olan bir değişikliği, akıl dışı, olağaniistii açıklamalar anlatan hikaye. Bunun temeli olan
olay, halkın muhayyilesinde şekildeğiştirerek, ağızdan-ağıza, kuşaktan-kuşağa geçer.
Genel olarak, masal ile eş anlamlı olarak kullanılır". Şemseddin Sami, "Kamus-ı
Türki''de efsaneyi, "Masal, asılsız hikaye, hurafat, şöhret olup dillere düşen vak'a ve
hal, destan" olarak tanımlıyor.
Şükrü Elçin, "Halk Edebiyatl'ıi~ ' Giriş" adlı eserinde, efsaneyi
tanımlıyor: . "İnsanoğlunun, tarih sahnesinde görüldüğü ilk devirlerden itibaren, aynı
coğrafya, muhit veya kavimler arasında gelişen, zamanla inanç, adet, an'ane ve
merasimlerin teşekkülünde, az çok-roiü.olan bir.çeşit masal."
Kurt Ranke ve C. W. Von Sydow gibi halkbilimciler de efsanelerde
anlatılan olayın objektif gerçeği yansıtmadığını, ancak anlatıcının ve dinleyicilerin bu
olayı gerçek olarak kabul ettiklerini söylerler.
konusunda, şu saptamaları
yapabiliriz:
1-Efsaneler, dilden-dile anlatıla· gelmiş, çok. eski hikayeler olup, anonim
halk edebiyatı ürünleridir.
2-Efsanelerin konulan bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırılır.
3-Efsanelerde anlatılanların, bir ölçüde de olsa, inandırıcılık özelliği vardır.
4-Efsanelerde çoğunlukla, olağanüstülük ağır basar. Bu nedenle de bizi,
bilinmeyen giz dolu bir aleme götürerek, saygı ve ilgi uyandırır.
5-Efsaneler · bir bakıma mitlerin · ,modernleşmiş< şekilleri olarak,•.. ifade
edildiklerinden; kutsal öğeler taşırlar.
6-Efsaneler, belli bir şekilleri olmayan ve· konuşma diliyle anlatılan, kısa
halk anlatımlarıdır.
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B-EFSANELERİN

DİGER

HALK ANLATIMLARIYLA

OLAN İLİŞKİLERİ:
Efsanelerin diğer halk .. anlafüiila.rındaiı.. eiı
yakırilık gösterirler.

çok

mit, masal ve destanla

Mit - Efsane İlişkileri:
1-Bir tanıma göre, efsaneler mitlerin modernleşmiş şekli olarak kabul
edilirler. Öyleyse, efsanedeki olayların geçtiği zaman, mittekilerin zamanına göre, daha
yakın bir geçmişe aittir.
2-Mit ve efsaneler, her ikisi de anlatıcılar ve dinleyicilerce, gerçek olarak
kabul edilirler.
3-Mitlerdeki olayların

5v'ILle'

eski, bilinmeyen, mitolojik bir

dünyadır. Oysa efsaneninki vııırn.,ıı,
bu özellik efsanelerin tümünü
kapsamaz.
ôldıiğıi halde; efsanelerde . tarihl<ve.yarı
tarihi kahramanlar vardır. Görüldüğü gibi, mitlerdeki tanrıların yerini efsanelerde
insanlar almışlardır.
Efsane - Masal İlişkileri:
!--I;.fsap.e,..a.p.Ja.tıcr}~rı.))'.~{g~gleyiciler tarafından. çoğunlukla, gerçek olarak
kabul edildiği hald~t ın~.saJ.ba_ş!p.gcıri B~fi, hayal ürünü olarak.kabul edilir. Bu nedenle
de masalların belirli bir /yere, tarihe, kişiye dayandığı görülnıez. Yine bu nedenle,
masaldaki . olaylar hep hayalı bir yerde ye belirsiz l>ir za.man.cla. geçer, çoğunlukla da
olağanüstü kişiler üzerine kurulur.
2-Kutsal-dinı efsaneler olduğu halde, masalların tümünde bir kutsallıktan
söz edilemez.
3-Zaman zaman, benzer konulan işleyen masal ve efsanelere de rastlanır.
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Efsane . ;. Destan İlişkileri:
L-Efsane ve destandaki

olı:ı.ylar gerçek olarak kabul edilir. Destandaki

olaylar tarihte yer aldığı halde, bu zaman belirleınes! efsaneler için her zaman söz
konusu değildir.
2-Her ikisinde de yer alan olaylar, günümüz dünyasında geçerler.
3-;:.13f~a.ı:ıeler

aynı örf, adet ve . g~!enekleri paylaşan toplulukların/ürü;ı:ıü

olma~lai!Jyraber,. özellikle bazı masal kaynak]ı>."Gezgin Efsaneler", daha çok, uluslar
arası ortak bir kültürün,

değişik uluslardaki· varyantları

olarak görülebilir,

oysa

destanlar, çoğunlukla ulusaldır.
Efsanenin

diğer sözlü h~J~ya.11.lı:ı.fı11.1 türlerinden

fıkra ve halk hikayesi

türleriyle fazla bir yakınlığı yoktur.

auuımı

biri varmış/Evinde

yılan sokmasına
karşı korurmuş. Bir gün, bir eve yılan girmiş ve bir deliğe saklanmış. Ev sahibi .koşup,
Şeyh Zeki'yi çağırmış. Şeyh Zeki deliğin başına gelip, yılana "çık dışarıya" diye
bağırmış. Yılan hemen delikten çıkıp oradan uzaklaşmış.
Hıiıri1Aleyfüssefam: Evreııiır dört bir yanında "Ab-ı Hayat''ı arayan Hızır,
Hızırilyas Köyu"rrefğelmiş•vei.k.e:ndisiııi çök görmek isteyen yaşlı bir adamın evine
konuk olmuş. Ertesi Sapa.h, evden ayrılırken ''Darlık görmeyesiniz, ambarınız dolu,
hayvanlarınız bereketli olsun" diye dua edip yok olmuş. Bir daha da görünmemiş.
zaman Hızır olduğunu anlamışlar. Köylülerden birisi, onu pınar başında gördüğünü
söylemiş. Bu nedenle o pınarın adı da "Kan-ı Hıdır" olmuş.• Çevre köyleri bereketli
olsun diye, tohu~Iarını buradan alırlar ve hayvanların.ıbir gün de olsa burada otlatırlar.
Hızff/fgorme duası: Bil"irisan;'kırkğun temiz kalple, şafak sökmeden iki
rekat namaz kılar ve "lailaheillah, · ya.Hiayru 1h.alas, Muhammed resulallah, yetiş • ya Hızır
İlyas" derse, Hız:fr ona mutlaka göruriilrffiüşl
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Maaz Bin Cebel: Anadolu'yu fethe. çıkan Hz. Ömer'in komutanlarından
İyaz bin Ganem, Silvan'ı almakla görevlendirilmiş.
toplarken Maaz bin .Cebel adlı. bir yiği~./~lika:lıyı
oğlanın annesi "oğlum
istememiş."

nişanlıdır,

Bunun üzerine

İyaz bin Ganem ordusu için asker
da yanına almak istemiş fakat,

savaşta ölebilir diye karşı çıkmış ve vermek

komutan

kadına

veriyorum

oğluna bir şey

olmayacak, savaştaıi :Sonra, Ôğluntııı eliıı'i fütup senin eline isağ-salim teslim. edeceğim"
demiş. Fakat ÔğlaW ~a~;ş sırasıricil il\.İal~B~di · Köpriisü'nüıı kuzeyinde,
yakııııııdaki.Kenıük

Köyü'nde,

ı7

Mattta

verdiği gibi, oğlunun elini annesinin eline

Batman Çayı

olmuş. Savaştan sonra komutan, söz
fakat hemen yok olmuş.

Oğlunu yitiren kadın çok üzülmüş:t.Günlerce yas tutmuş. Bir gece bu yaslı
annenin rüyasına Hz. Muhammed
Maaz'ın annesi, oğlun nişanlıyken
öldü, muradına eremeden öldü

ona düğün yapamadın ama şehit

düştüğü yerde her yıl yüzlerce Müslüman,

düğün yapacak, eğlenecek, murat

olacak böyleçe,.l\.1aazda ahirette
süren şenlikler yapılır.
Bu şenliklere
aşık

çekemez, şiddete

baş vuramaz, arkalarından gidemez.
Kurşunlu Camii: Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kurşunlu Camii, silah
deposu olarak kullanılmış. Kapısında da askerler nöbet beklermiş. Bir yaz
Diyarbakırida.öyle korkunç bir sıcak olmuş ki Kurşunlu . Camii 'n kurşunları eriyerek,
aşağıdaki nöbetçi askerlerden birsinin başına damlamış ve onu öldürmüş.
Ulu Camii:I:Jlu Camii'nde Mar-Toma Kilisesi'ymiş. Sonradan cami.olmuş.
Kilise olmadan önce bir saraymış.. Bu sarayda oturan kralın, .çok güzel bir kızı varmış.
Başına bir felaket gelmesinden korktuğuiiçin de. asla saiayın>dışına çıkarmazmış.. Canı
sıkılmasın diye her gün, sarayda çeşitli · eğlenceler) düzenlermiş. Bu eğlencelerin
hepsinden bıkan·kız, babasına "Yabartaiişimdiye kadar.görmediğim bir eğlencecbul,.ya
da ben sarayın dışına çıkıp gezeceğimfçürikü;burada çok canım sıkılıyor" demiş. Kral,
günlerce değişik bir eğlence düşünmüş. Sonunda, şehrin altına bir göl yaptırıp, orada
kızını kayıkla gezdirerek eğlendirmiş. Böylece kızının can sıkıntısı geçmiş. Bu efsane
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nedeniyle halk arasında Diyarbakır'ın<su.üstünde durduğu ve bir gün bu suya batarak
yok olacağı.söylenir.
Hacı Baba Ziyareti: Hacı Baba,

Selahattin Eyyubi Camii'nde

yıllarca imamlık yapmış, çok dürüst

bir kadının elini görmüş ve
günaha girdiği i~,rcıyla .o mahalledeniııyrıhp, ÇankörenMahallesi'ne yerleşmiş. Bir işi
nedeniyle, Dicle'den karşıya geçmek istemiş. Fakat sular çok azgmmış. Hemen
sırt.ında~ihırkasınr çıkarıp suya sernıiş ve üstüne oturup geçmiş. Dicle kenarına bir
değirmen Yapmak istemiş. Rüyasına giren Zü1küfülPeygamber, bu değirmeni yapması
için ona izin vermemiş. Buna darılan Hacı Baba da "Beni, ölünce Zülkü:fü.I
f>eygamber'inyanma değil, Hz. Elyasa'nınya.füna gömün" demiş.
Çarıkören Mahallesi'ndekiH.z. Elyasa'nın türbesinin yanında olan mezarını
hastalar ve

Tl1l1(hırı:ıvı:ı

güneybatısındaki Kırklar
oirmid ••r ve bir daha hiç

mh,"'r"in

arkasında bulunan

Q"ehtR hölrnPrlı:> •at.:ı.«·,,,.,lrn...ln---·-

olurlar ve mağaranın

içindeki kaynayan suların
Bu ateşi çevreden görenler olmuş.

Sabaha kadar ibadet ettikten sönra, Cuma namazını kılar ve yine dalıp gideı-lJrfüiş.Bu
ziyarete gelen hastalar, mağaralardaki sudan içer, duvardan da toprak koparıp yerler.
Aynca doğum zorluğu çeken kadınlara da yine bu mağaranın suyundan içirilir ve üstüne
dökülür. ÇOcu~ı.ı ölnıayaıılaf da bupada .#ilekdilerler ve adak adarlar.
Caferi>Tiyyir 'I'iirbesi!ICJaferi••Tayyar,Hz.(Ali'nirı kardeşiymiş: Beraber
din uğruna savaşa girmişler!Eıiôrıdeki'sancağı taşıyan şehitölurıca, •· sancağı arkasiridaki
alırmış. Böylece sıra Caferi Tayyar'a gelmiş- Cafer'in elleri, ayakları, gövdesi, sırasıyla
parçalanmış/yalnız başı kalmış, fakat o, sancağı dişleriyle<ya.ka.layıp,uçarak··Hani'ye
gelmiş. Meğer>gövdesinin diğer parçaları da uçarak · buraya gelmişlermiş. Orada
bütünleşerek dir··.i.1.. miş, sonra yenid..e.· n. ·.· •. •.ib. ·.·.ı..m
.. uş. ve oraya gömülmüş. Şimdi türbesinde,
. . , .,. .
.
. i,,, . .··.··<a>'. i'··:i·i<.•·· . a··
sancağı ile ibriği var. Dua edip, dilek dileniyor.
Hz. Süleyman Türbesif Diyarbakır · Müslümanlarca alırken, İç Kale'de
şehit düşen yirmi yedi sahabe, İçiKale Camii'.nde bitişindeki türbeye gömülmüş. · Bu
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şehitlerin her Cuma akşamı yaraları kanarmış .. Türbedar, kanayan bu yaraları pamukla
silip .temizlemiş. Bir Cuma .akşamı, .tütbedarın .pamuk-alacak
para-bulacağını

düşünerek, İç Kale'den>çarşıya

parası kalmamış: <Nasıl

,giderken,. ak harmanisine ·bürünmüş

birisi yanına yaklaşmış ve avucuna bir-kese bırakataktkaybolmuş.

Türbedar. şaşkınlık

içinde, pamuk · alıp geri ..dönmüş. Yaraları silerken, o güne\kadar hiç yapmadığı bir. şeyi
yapmış. · •· Şehitlerden . birisinin yüzüııdeki<örtüyü

açıp <bakmış.· Bu, yolda eline para

bırakıp kaybohtıı<tadammış./0 .günderi?sont~,.artık şehitlerin yaraları kanamaz olmuş.
Onlar;•halkıfüarasınakarışıp

·.yaşıyorlarmış,

Bu türbeye, çocuğu olmayan kadınlar üç Perşembe günü, ikindiden sonra
gelirler ve Yasin okuturlar. Çocuğu olanlarierkekse

adını Süleyman koyarlar. Ağır

hastalar, evde kalmış kızlar da buraya gelip dilekdilerler.
a..:,u.ıua. çok

sayılan bir insanmış. Ölüp

ıııvLa.ı.uı .•.••..,•••.•.•••görmüşler.

Fakat ertesi gün

dışındaymış. Yalnız

görmüşler.

Ç-OLAGANÜSTÜ

KUVVETLER

VE

VARLIKLAR

ÜSTÜNE EFSANELER:
Diyarbakır'm Şeytanı: Her kentin bir şeytanı olurmuş. Diyarbakır'ın da
çok bozguncu bir şeytanı varmış. Bu şeytan, halkın ikiye bölünüp, birbirine düşmesine
neden olurmuş. Bu durum çok kötü sonuçlar doğurmuş. Bu kargaşalığa son vermek
isteyen bir demirci, şehrin şeytanını yakalayarak, bir demirin içine hapsetmiş. Bu demiri
de İç Kale Kapısı'nın sol üst yanına zincirlemiş. Böylece Diyarbakır şeytandan
kurtulmuş. İnsanlar İç Kale'ye girerlerken, bu demir parçasına tükürüp "Şeytana lanet
olsun" diyerek kente girerlermiş.
Pispatik>(Cin): Kadı·.Hacic\fR!eşitEfe:ıidijşubatayında çıktığı bir yolculuk
sırasında bir handa konaklamış. SabaJha dôğtt.ı;<yanıııa bir adam gelerek kendisinin
rehber olduğunu, yolları çok iyi bildiğini ye o:ııu sağ-salim istediği yere götürebileceğini
söylemiş. Rehber önde, Hacı Reşit Efendi arkada yürümeye başlamışlar. Reşit Efendi
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birden gideceği yönün tam tersine . ve ıssız kayalıklara doğru gittiklerini fark etmiş.
Önünde yürüyenin bir pispatik. olduğuntr anlamış ve her zaman yanında taşıdığı
çuvaldızı çıkarıp, pispatiğin tam ensesine saplamış. O anda genç ve güzel bir kız
kılığına giren pispatik, onun kölesi olmuş. Köyde herkes onun kim olduğunu bildiği
için, ensesindeki çuvaldızı çıkarmazlarmış. Çünkü kurtulması için, bunun birisi
tarafından çıkarılması gerekirmiş. Kendisi çıkaramazmış. Bir gün, köyde bir yabancı
kadı~ • gö~.~e.i ~isp~tit, orta .•~e.sesi~~~~i iğ~~yi çıkarması için yalvarmış. Durumu
bilmeyen yabancı da çıkarmış. Koşarak eve gelen cin evdekilere "Beni yıllarca köle
e~t~i~~i~~.ıtiğnemçıktı ve kurtuldum, daima s~tanızdan kaşık-çatal eksilsin" demiş ve
kaybolmuş. Şimdi bu aileden olanların sofralarında çatal-kaşık daima eksik olurmuş,
çünkü çok kaybolurmuş.
Boğaz Mezarlığı

ıııuuu.:ıu

bir gece, köy mezarlığından

v1".ıa1",ı;Kı..ıı.;cıgımı. almış
"'"'"ıı aıı

ve okşamış. Birden,

müftü kendi kendisine "Allah-

delikanlı bahçelerine
gitmek için dereden geçerken, bir cin kızı onu görüp aşık olmuş. Yolunu kesip
delikanlıyı durdurmuş ve "Ben sana aşık oldum, benimle evlen" demiş. Hamza da
"olmaz" deyince, diğer cinler üstüne saldırıp, onu yataklık edene kadar dövmüşler.
Bundan sonra da her on beş günde bir Hamza'yı dövmeye başlamışlar. Bu durum beş
yıl sürmüş. Delikanlı iyice erimiş, akmış, sonra bir gün bahçelerinden evlerine sevinçle
dönmüş. Ne olduğunu soranlara da "O bana aşık olan cin kızı, kurtlar parçalamış,
ölüsünü gördüm. Sonunda ondan . kurtuldum" demiş. O günden sonra da giderek
iyileşmiş.
K~~acadağ Ejderhası: Karaçadağ'ı11\Jypy~füq(:l,.pir..za.n:ıanlar çok büyük ve
korkunç bir ej4~[ha.. .yarmış. Ağzında.n .xı~a.11 ..~ıJ(:l.yı~rle>yöreyi yakıp kavuruyormuş.
İnsanlar elinde.çc1resizkaldıkları bu. ej4~rı,ıaqa.rı~(:ltıqil(:lri11i kurtarması için Tanrı'ya dua
ediyorlarmış. llir .gün, gökten bir.<.z:il'lCİf .inn:ıiş .. Ejderhayı boynundan yak'1layarak
göklere çekilmiş. İnsanlar da bgy:l§ç~.Jwrtulmuş. Yöredeki taşlar bu ejderhanın
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ağzından çıkarı alevlerle yandıkları için böylesine karaymış. Karacadağ'da .zaman
zaman, hu ejderhanın homurtuları vesonugôğe çeken zincirin şakırtıları duyulurmuş.
Nefse Cini: Finco adında bir kadın doğum yapmış. Yanında bekleyen
kimsesi yokmuş. Bir ''Nefse Cini" komşusu Hezi Kadın'ın kılığına girerek yanına
gelmiş ve bebeğe sokulmuş. Finco'yla hiç konuşmuyormuş. Hep bebeğe dokunmak
istiyormuş. Bunun koınşusu · değil, Nefs~ Cini olduğunu anlayan Finco, bağırarak
yandaki <()dııda yatan kocasını çağırmış. Nefse Cini ''Eğer, biraz daha kocana
sesleııfueseydin, ciğerini çekecektim" demiş ve ortadan kaybolmuş. Kocası gelip hemen
yatağın etrafını kıl iple çevirmiş, başucuna da otak, hançer koymuş. Fakat bu önlemleri
almakta çok gecikmiş. Çünkü, Nefse Cini dokunduğu için çocuk ölmüş.

sahibi çok güzel ut

gıuı::ı..;ı::gını, sakın ona
bir altın almayı
nereden getirdiğini merak eden çocuk, onun girip
çıktığı deliğin bulunduğu duvarı kazmayla yıkmak istemiş. Kazmayı vurunca, yılanın
kopmuş. Yılan da can acısıyla çocuğu sokup
.,....,.;,. ve günlerce oğlunun yasını tuttuktan sonra,
duyaıı kuyruğu kopuk yılan yine gelip
kuyrukaöisı, hende de bu ciğer yarası
demiş. Yılan da o günden sonra bir daha
görünmemiş.

.Aşlk

Yılanlar: Eski· Diyarbakır evleriıiiirX.kiletİetiride·yılanlar" olurmuş.

Kimse bunlarf'ôldutmezfuiş. Onlar<da(insa..tılara.zatatVefirıeden,· rahatça yaşarlarmış.
Bazı yılanlar, yaşadıkları evin güzel gözlü•·haııunianna • aşık olurlarmış. Ortalıkta kimse
yokken gelip, lıanımın karşısına otur~<lk, hiç kıpırdamadan onun gözlerine bakarlarmış.
Bazen de, hanım uyurken gidip, onun ğpğsüne sokulup yatarlarmış.
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Çatlayan Fare: Bir kadın, çeşme başında çamaşır yıkıyormuş. Yakınındaki
ahır duvarının deliğinden bir fare çıkmış. Elinde de-biraltın varmış. Bu altın ıslakmış.
Fare ıslak altınını güneşte kuruması için bit taşın üstüne bırakıp, geri deliğine..i girmiş.
Fare gider gitmez kadın gelip altını almış. Biraz soııra.fare yeniden görünmüş..Elinde
yine ıslak bir altın varmış. Kuruması için onu da taşın üstüne bırakıp gitmiş. Kadın o
altını da almış. Üçüncü kez elindeki altını bırakmadan, daha önce bıraktığı iki altını
aramış. Taşırı altıııa, ü~tüne hei tara:fıııabak.ınış. Bulamayınca üzüntüsünden, öfkesinden
çatlayıp öliriüJ.'.i:aıri

.}ı~ı'ri~h ğiciıp, 61ü fatJriiii'~lindeki üçüncü altını· da almış.
1

E-TARİHI EFSANELER:
Diyarbakır'm

16. yılında Müslümanlar
konaklamış. Diyarbakır
beraber İç Kale'ye

çekilmiş

çevrili olduğu ve iyi
alınamamış. Bir gün,
ekmeğinin yerinde
şey söylememiş ve aç

yatmış. Fakat, bu

sürmüş. Sonunda kölesine, ekmeğine ne olduğunu

sormuş. Kölesi her gün ekmeğini getirip, bıraktığını söyleyince de saklanıp olacakları
gözlemiş. Köle ekmeği bırakıp çıktıktan sonra, küçük bir köpek gelip, ekmeği alıp
kaçmış. Kumandan da onu takip etmiş ve köpeğin surlara gelip, küçük bir su yolundan,
şehrin içine girdiğini görmüş. Bu durumu değerlendiren kumandan, köpeğin
girebileceği bu delikten bir insanın da geçebileceğini düşünmüş. Hemen o gece, seksen
yiğit adamını yanın:a alıp, · sabaha kadar o su yolundan birer birer şehre girmişler.
Sabahla beraber de, şehrin kapılarını, dışarıda bekleyen orduya açmışlar. Büyük ve
kanlı bir çarpışmadan sonra, şehri ele geçirmişler. Bu savaşta yalnız yirmi yedi şehit
vermişler. Savaşa savaşa İç Kale'ye geldikleri zaman, hükümdar Maria'nın yakınları ve
hazinesiyle beraber gizli bir geçitten kaçıp gittiğini görmüşler. Bu geçit, bugüne kadar
hala bulunamamış.
Silvaii Beylerinde:n 1 Süleyinaniler!>Akkoyunlular ile 'Safeviler arasındaki
çarpışmalar sırasihda, Silvan Bey-Iigil>frfüredi ailenin eline geçmiş. · "Süleymani Boyu"

23
denilen bu ailenin kökü, Emeviler'den

Eşek Mervan'a dayanırmış. Bu eşek Mervan,

çocukluğunda bir gün. okuldan gelip, parmağını kapı halkasına sokmuş. Parmağı orada
şişmiş ve çıkaramamış. Fakat Mervan akıllanmamış. Bir zaman sonra parmağını yine
bir başka halkaya sokmuş ve yine parmak şişmiş. Buna çok kızan babası "And içerim
ki, sen eşeksin" demiş.

ö gunden sonra da Mervan, "Eşek Mervan" ünvanını almış.

I>iyJ•rbakır ~alest:cHz. /Yunuş..Musul'a yerleşip,»o ülkenin halkını dine
davyt cıtı:µiş.iı:i'aj{atkcındisitıe h.içinanan.01111.afuılO da Musul'un halkına beddua edip '
oradaniayrılfuış ve gelip Diyarbakır'a yerleşrı:ıiş. Diyarbakır halkı ona inanmış. Yunus
Nebi de onlara "İliniz mamur, halkınız her zaman sevinçli olup, bütün çoluk çocuğunuz
asil ve olgun olalar" diye hayır-dua.ederek,,~~fs.Kayası denilen bir mağaraya yerleşip,
orada yedi yıl oturmuş. O sırada Diyarbakırda Amalak kızlarından olan, güzel bir kız
hükümdarmış. Hz. Yunus'un önetisiyl~•Diyarbakır .Kalesi'ni siyah .granir taşlardan
yaptırmış: Acemtarihçileri bu riederile:bµray-at.Diyat'-'ı Bekir-Kız Şehri- demişler. Rum
tarihçileri;ise;c{dôı-t du.varı)siyahtaştariôldµğuiüfçin!~~ataAmid''·demişler.
Evli Beden Burcu'nu,

vuı.umııı

Burcu'nu da oğlu mimar
hiç görüşmemişler. İşlerini
yolda karşılaşmışlar.
Önce babanın yaptığıburç .gezilmiş;. çok güzelmiş. Sonra da oğlununki gezilmiş. O da
çok güzelmiş. Bunun üzerine baba oğluna "Biz en güzel eserlerimizi yaptık, artıkdaha
güzelini yapamayız" demiş ve oğlunun elinden tutarak, birlikte kendilerini aşağıya atıp
ölmü.şletrÇ})gündensonra,.buikiburç arasında kalan surlara Ben

ü

Sen surları denmiş.

Silvan Surları: Biri kız, biri erkek iki kardeşten erkek olanı Diyarbakır
surlarını, kız olanı da Silvan surlarını yapmış. Kızın adı "Miya" imiş. Ona Silvan kızı
anlamında "Miya Fakiri.n" demişler. Silvana'da onun adını vermişler. Diyarbakır
surlarını yapan usta "Diyarbakır surları, dünya durdukça dursun, hiç yıkılmasın" diye
dua etmiş. Silvan surlarını yapan ise böyle bir dua etmemiş: Bu nedenle Diyarbakır
surları sağlam kaldığı halde Silvan surları yıkılmış.
Uğurlu Ev: Lice' de . ~.itlefi yef7çöp dolu bir ev varmış. Herkesin
söylemesine rağmen evin hanımı, oranın cinlerin yuvası olduğunu söyler ve hiç
temizlemezmiş. Bundan memnun olan cinler de ev sahibi kadını ödüllendirerek o evin
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bereketini arttırırlarmış. Evdeki hiçbir şey eksilmez, her şey bollaşır, artarmış. Bu. ev
Lice depreminde yıkılmış.
Deve Hamamı: Mardin Kapı Semti'nde büyük bir hamamdır. Bir gün bir
deve bu hamama girmiş ve bir daha çıkamamış ve orada kaybolmuş. Bu hamamda
yıkanmak, yıkariarilara uğur ve sağlık getirirmiş . Bu nedenle eskiden, özellikle "Gelin

Hamamı" ctörenleri burada yapılırmış. Kapısından girerken salavat getirilirmiş. Bu
hamam, gütiü:ırıuzdede;kadınlar hama:ırııolarakkullanılmaktadır.

F-TABİATLA İLGİLİ EFSANELER:
Kız Taşı: Bir
bütün ricalara, yalvarmalara

aşık olmuş. Fakat Bey, kızını
Delikanlı kızı kaçırmış. Bey
Köyü'nde, Beyin
uaua~unıı

adamlarının eline

ve beyin adamlarıthepsi

arka ayaklarını da doğuya
uzatarak tüm dünyayı kaplamış. Bu

atın batıya uzattığı ön

ayaklarının izleriymiş. Ali Dağı'nda açan bir çiçeğe de "Makam Çiçeği" denir. Bu çiçek
Ali'nin atının terinin damladığı yerlerde açarmış. Kutsal sayılan bu ''Makam
Çiç~~i"18Blll,rıll,rnk, l<:urutulup saklanır.
Eshab-ı Kehf Mağarası: Arabistan'daki zalim kral Dekyanus'tan kaçan altı
Müslüman, Diyarbakır'a doğru gelmişler. Yolda arkalarına bir köpek takılmış. Onu
kovalamışlar. Fakat köpek dile gelmiş. "Beni kovmayın, size yardımım dokunur"
demiş. Bunun üzerine onun da gelmesine izin vermişler. Bu köpeğin adı "Emilhan" imiş
Rakım Dağı'ndaki bu mağaraya gelip saklanmışlar. Derin bir uykuya dalmışlar. Üç yüz
altmış yıl sonra uyanmışlar. Yanlarındaki köpek,üç yüz altmış defa tüy değiştirmiş.
Diğer aylar uyudukları için, her yıl mayıs ayında, bu mağara ziyaret edilir. Çocuğu
olmayan kadınlar ve başka dileği olanlar dilek dileyip, adak adarlar.
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Dicle Nehri:
Bayramrakşamları,
yazılı · dilekçeler

Dicle Nehri Allah'a

Kırklar Dağı Eteği'ndeki
atarlar. Bu dilekçelerle

giden yolmuş. Bu nedenle Kurban
Onğôzlü/Köprü'den·.

insanlar, Dicle'ye

çocuğu olma.yanlar çocuk, hastalar şifa,

sevgililer de sevdiklerini isterler. Dicle Nehri bu dilekçeleri, Allah'a ulaşnrırmış,

Çıplak · Pınarı: Iki yılan bu pınarın başına gelmişler. Yılanlardan birisi
yaralıymış. Ac:ıdamkıvranıyor,•kendini oradan oraya atıyormuş. Diğer yılan diliyle, bu
pınarın suyundan ·• alıp, onun yaralarına sürmüş. Yaralar iyileşmiş ve yılan da
sakinleşıniş. O günden sonra, kapanmayan · yarası olanlar, romatizmalılar, saralılar bu
pınarın suyuyla yıkanarak iyileşirlermiş.

G- AŞK ÜZERİNE EFSANELER
Suzan (Suzi) ve Kırklardağı::Diya.rba.kır'ın güney batısında, Dicle Nehri
kenarında, Kırklardağı vardır. Bu Kırklardağı'llırı/atkasında da Kırklar Ziyareti vardır.
Çocuğu olmayanlar, buraya gelip dilek)dilerler. Bir Süryani zengin ailenin de hiç
çocukları olmuyormuş. Kadın, I{ırklaf,Ziya:reti'hegelip dilek dilemiş, adak adamış. Bir
kızı olmuş. Adıgı)/Sıızf~9ytI1tişJ~rt.: fie:ryılidqgunı gününde, annesi onu süsler, giydirir
ve Kırklar'a götu.re.rek,•• bir ktırba.frkestiti.rıniş.iSuzan böylesine bir nazarla büyüyüp,
güzel bir genç kız olmuş. Müslüman komşularının oğlu Adil'le, birbirlerine aşık
olmuşlar. Yine bir doğum yıl dönümünde, annesi Suzi'yi hizmetçilerle beraber
kurbanını kesmek üzere Kırklar Ziyareti'ne göndermiş. Arkalarından habersizce Adil'de
gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşuıdan yararlanan Suzi, Adil'le beraber, dağın
arkasına dolanmışlar ve Orada sevişırıişier.··KırklarZiyareti hu beraberliği bağışlamamış
ve ziyaret Suzi'yi çarpırıış. Kız OngözlıTKöptü'hün orada; Dicle'de boğularak ölmüş.
Suzi'nin ölümünden sonraAdil de aklıntyitirmiş.
Hasan ile Asiye: Murat Suyu'nun iki yakasında karşılıklı iki köy varmış.
Bu köylerden birinde zengin bir ağanın kızı olan Asiye ile diğerlerinde yoksul bir evin
oğlu olan Hasan yaşarmış. Hasan bir .gün karşı köye geçmiş ve Asiye'yi görmüş.
Birbirlerine aşık olmuşlar. Fakat, zengin ağanın, kızını yoksul Hasarı'a vermesı
imkansızmış. Araya giren köyün yaşlıları da • ağayı razı edemezlermiş. Bu durum
yıllarca sürmüş. Su azken, Hasan yüzerek, gizlice karşı köye geçer ve Asiye ile
buluşurlarmış. Fakat sular azınca, bulaşamazlar ve karşı kıyıdan türkülerle birbirlerine
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seslenirlermiş. Asiye ile Hasan birlikte kaçarak Diyarbakır'a gelmişler ve zengin bir eve
hizmetkar olmuşlar. Asiye'nin .ağabeyi ve adaın.lan.da izlerini sürüp Diyarbakır'a
gelmişler. Bir gün Hasan, çarşıda bunları görmüş, eve dönüp Asiye'ye haber vermiş,
Acele ile oradan uzaklaşmışlar. Çok yoruldukları için Gamış Çeşmesi'nden birbirlerine
elleriyle su i9irirlerken, ağ;ı:nm adamları onları oracıkta öldürmüş. Kanlan çeşmenin
suyuna karışmış.
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