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ONSOZ
insanoglunun yeryuzune yerlesmeye basladigr, toplayicihk ve avcihkla gecindigi Eski
T~ cagmdan gunnmnze kadar, surekli olarak yerlesim goren DiYARBAKIR yoresinde bntun
caglann izlerini gormek rnumktindur.
Cok eski caglardan beri Diyarbaklr onemli bir yerlesim alaru olmustur. M.O 1.000
yilmda kurulmus bir yerlesim merkezidir. M.O 3.000 yihndan gunumuze kadar ise pek 90k
onemli uygarltl<lar gelip gecmis ve burasi onlann en onemli sehirlerinin basmda gelmistir.
Ornegin AKKOYUNLULAR zamarunda uzun bir sure (1401-1469) baskentlik yaprmsttr.
Aynca Medler, Persler, RomaWar, BizansWar, Emeviler, Abbasiler, Selcuklular ve
Osmanhlar burayi aldiktan sonra, burasi onlann onemli merkezi haline gelmistir. Dogunun
Paris'i olarak gerulmesinin nedeni de belki bundandrr.
Koklu bir tarihe ve kulturel bir gecmise sahip olan Diyarbakir, doganm ve insanlann
yogun tarihine ragmen, bugune kadar kalabilmi~, surlanyla, sur i9indeki eski mimarisiyle
adeta bir kiiltiir yuvasi gorilniimilndedir. Anadolu da ilk yerlesim yeri, (<;AYONU)
Anadolu'nun ilk camisi (ULU CAMi), Cin Seddi'nden sonra dunyamn en bUytik ikinci
SURLARI da Diyarbalar smirlan icerisindedir. (surlann ytiksekligi: 12 m, Kalmhgi 5 metre
uzunlugu ise 5 km den daha fazladir.)
Tarih boyunca G.Dogu Anadolu'nun bilim kultur ve sanat merkezi olmus, pek 90k fikir
ve sanat adami yetistirmistir. Ornegin, Ziya Gokalp, Ali Emri, Orhan Asena, Ahmet Arif, Faik
Ali Ozansoy ve Cahit S1tk1 Taranci gibi degerli adamlan bagnndan cikaran Diyarbakir,
boylece kultnrel gecmisinin koklUlUgilntikanrtlamaktadir. Boyle tarihi ve kulturel bir mirasa
sahip olan bir sehir hakkmda bilgi toplamak bir hayli gG9 ve ayru zamanda da keyif verici bir
unsurdur. Bu kaynaklara ulasmamda bana yardtmci olan herkese 90k tesekkurler.
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1) DiYARBAKIR TARiIIi
"'"') ilk <;aglardan Osmanh Devleti'nin Sonuna Kadar Dlyarbakir'm Kisa
Tarihi:
Diyarbakir, M.6 14. y.y.'dan gunumuze kadar Amidi, Amid, Amida, Augusta,
Karaamid, Karakale, Hamid, Karahamid, Diyarbakir ve Diyarbakir isimleriyleamlnusur.
Diyarbakrr ismi yakm zamana kadar Diyarbakir merkezinin. de icinde bulundugu gem}
bir bolgenin adr olmustur, Bu bolge bugOnkU Diyarbakir merkezinden baska Erbil, Erzen,
Cizre, Hani, Silvan, Harran, Hasanbeyi, Habur, Ceylanpmar, Rakka, Urfa, Siirt, Sincar,
imadiye, Mardin, Mus ve Nusaybin gibi pek 90k yerlesim birimini kapsamaktaydi. Ancak
gtiniimuzde Diyarbaku ismi sadece sehir merkezini ifade etmektedir.
Diyarbakir stratejik konumun itibariyle, daha kuzeyinde ki daghk arazi ve bu daglar
arasmdaki ovalarla, gtmeyindeki 901 karakterli ovalar arasmda bir gecis teskil etmektedir. Bu
bolge aym zamanda, uzak bolgeleri denizlere ve liman sehirlerine baglayan ana yollar
uzerinde bulunmaktadir. Bu yollardan biri, Anadolu ve Suriye'den gelerek Irak'a gitmekte idi
ki bu yol aym zamanda Akdeniz sahillerini Basra Korfezlne baglamaktadir. Bu guzergahtan
Diyarbakir' da ikinci bir yol aynlarak kuzeyindeki dag settini Devegecidi ile asip, Elazig ve
Sivas Uzerinden Samsun'a iniliyordu. Bu suretle Mezopotamya ile Karadeniz sahilleri
arasmdaki baglanti Diyarbakir uzerindcn kuruluyordu. Yine Diyarbakrr'dan aynlan diger bir
yol ise Bitlis ve Van GolU havzasi uzerinden Azerbaycan ve iran'a baglanmaktaydi,
ifade edilen stratejik konuma ve anayollar uzerinde bulunmasi caglar boyunca
Diyarbakir'm gelismesindeonemli bir faktor olmustur,
Bu ozellikleri dolayisiyla Diyarbakir 90k eski caglardan beri onemli bir yerlesim alam
olmustur. Bolgede M.6 25000-1000 yillannda ilkel kavimlerin yasadiklan tahmin edilmekte;
M.6 3000 yillanndan itibaren de medeni kavimlerin yerlestikleri bilinmektedir. Bu bolge
M.6 1700 yillanndan sonra yazih tarih donemine girmistir,
Kaynaklann verdikleri bilgilere gore M.6 3000 yillanndan gunumtlze kadar
Diyarbakrr'dan gelip gecen uygarltklar, hakimiyet kurmus devlet ve hanedanlar su sekilde
tespit edilmistir:
1-Hurriler
M.6 3000-1250
2-Mitanniler
M.6 3000-1250
3-Asurlar
M.01250-653
4-Urartular
M.01260-653
5-iskitler
M.0653-625
6-Medler
M.0625-550
7-Persler
M.6 550-331
8-Makedonyahlar(iskender devri) M.0-331-323
9-Selokitler
M.0-323-140
10-Partlar
M.0-140-85
l l-Buyuk Tigen Devri
M.0-85-69
12-Romahlar
M.0-69 M.S-53
14-Sasaniler ve Romahlar
M.0-226-395
15-Bizans Devri
M.0-395-639
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16-Diyarbakrr' in Muslumanlar
tarafindan fethi ve uc;
Halife Devri
17-Emeviler
18-Abbasiler
19-Seyhogullart
20-Abbasiler
21-Hamdaniler
22-Buveyhogullari
23-Mervaniler
24-B.Sel9uklular
25-Suriye Selcuklulan
26-inalogullari
2 7-Nisanogullan
28-Hasankeyf Artukogullan
29-Eyyubiler
30-Turkiye Selcuklulan
31-Mardin Selcuklulan
32-Timur Hakimiyeti
3 3-Akkoyunlular
34-Sah ismail Idaresi
35-0smanh Devri

639-661

661-750
750-869
869-899
899-930
930-978
978-984
984-1085
1085-1095
1093-1097
1097-1142
1142-1183
1183- 1232
1232-1240
1240-1302
1302-1394
1394-1401
1394-1401
1507-1515
1515-1923

Bu tablodan anlasildigr gibi Diyarbakrr uzun tarihi gecmisi boyunca, ilk caglardan
itibaren bircok Asya kokenli, hatta Azak Denizi civanndan hareketle Katkaslar ve
Azerbaycan yolu ile Anadolu, Suriye ve Filistin bolgesine kadar, Turk kokenli iskitler gibi
hakimiyetler altmda yasamistir. Daha sonra Romahlar'm bolgede hakimiyet kurmalan ile
Diyarbakrr RomaWarla ozellikle Iran kokenli diger hakimiyetler arasmda bir mucadele sahasi
olarak gornlmektedir. Bu arada Roma hakimiyeti esnasmda Diyarbakir Surlan da onemii
ol9ude insa edilmistir.
Roma hakimiyetinden Bizans'a intikal eden Diyarbaktr bu defa islamiyet'in ortaya
c;~1 takiben Musltlman Araplarla Bizans arasmdaki mucadelelere sahne olmustur. Bu
mucadeleler esnasmda Halife Hz. Omer zamanmda G 99 yihnda Diyarbaktr Muslumanlar
tarafindan fethedilmistir. Emeviler devrinde pek onemli bir gelisme kaydedilmemisse de
Abbasiler devrinde eksikliklerini tamamlayarak,
islam aleminin bolgedeki
onemli
sehirlerinden biri haline gelmistir.
1048 yilmda Mervanoglu Navruddevle Ahmet'in Tugrul Bey'e itaatini arz etmesi ile B.
Selcuklu hakimiyetini tanmusnr. Sultan Melik Sah devrinde 4-Mayis 1085 tarihinde
Diyarbaktr, B.Sel9uklular tarafindan fethedilmts, Ttlrk idaresi kurulmustur.
Diyarbakir ve cevresi Turk idaresinde daha da onem kazanrrns ve gelismistir. Ozellikle
idare merkezi olan sehirler 90k iyi imar edilir. Basta Diyarbaktr ve Silvan olmak uzere;
Bizans hakimiyetinden cikilarak "darul islam" (Islam ulkesi) haline getirilmeye cahsan
Anadolu'nun ilam medeniyetine intibak ettirilmesi hususunda onemli rol oynamislardrr.
Diyarbakrr Osmanh devrinde en onemli ve genis eyaletlerden biri olmustur. Dogu istika
metine hareket eden ordulann onemli ikamet merkezi haline gelen Diyarbaktr, aym zamanda,
diger eyaletlere nazaran en 90k asker yetistiren bir eyalet olmustur.
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B)ATATUl.tKveDiYARBAKIR
Dunya savasi yillannda Diyarbakrr, Kafkas cephesi icin onemli bir lojistik merkezi
dutUmlliidi'fydt 1916 yili b~Iatiftoa Bitlis ve Mufilfi Rus i$gali altma girtnesindeh soma,
Diyarbakrr istikametine dogru ilerlemek isteyen dtismamn hareketini durdurmak ve isgal
edilen yefleti JrmtamiaR i¢ih K.afRas cephesme onefrill bit Rom'Ulafiifi gonderilmesifie du~unen
yetkililer, sonunda Canakkale cephesinden yildizi parlayan Albay Mustafa Kemal'i
DiyatbaRrr'a Rolotdu komuraru olataR gondenlli$lerofr. Be seoeple Atamrk hayatmda ilk defa
27 Mart 1916 tarihinde 16. Kolordu komutam olarak Diyarbakrr'a gelmistir.
Bolge haOOyla ¢ok sicak i.lijliller kUtan M. Kemal Pa~a oa~ta Dfyatbhlili oJ.maR uzete
cesitli il ve ilcelerde gorev almrstir.
DiyatbaR.rr'
bUglliiRu "Kornman Ataturk muzesi" ohm bmay1 karargal), Gazi Ko~lm
olarak bilinen binayi da ikametgah olarak kullanan M. Kemal P~ sehirde bazi idari, sosyal
ve iinai faaliyeuetili.de de oliltiflmu~tut.
4. Ay Diyarbakrr'da II. Ordu Komutam olarak kalan M. Kemal Pasa 5- Temmuz 1917
tarihinde 7. orau Komfilaruigiillt 1:ayifi 01.mu~mr. Bunun uzetfile nalRa bit veaa mesaji
yaymlayarak Diyarbakrr' dan aynlrmsnr.
cumnutfyet Devrind«, 5 Nisan 1926 tatihinde AtatutR ~eflrifuizfil fahri hem$emisi
olmus; 15 Kasun 193 7 tarihindeki ziyafeti sirasmda ise "Diyarbakrr" adi bizzat Ataturk
tarafmdan verilmistir.

aa

4

.

2) DiYARBAKI'IN iDARi TARiH<;ESi
Cumhuriyetten Once:
Diyarbakrr sehri kuruldugu gunden beri bolgenin idari merkezlerinden biri olmustur.
BOyOk merkezleri birbirine baglayan askeri ve ticari yollarm kavsagmda bulunmasi genis bir
hinterlanda sahip ve askeri strateji yonunden onemli bir bolgede olusu, ona tarihi boyunca bu
onemini koruma olanagmi saglanustrr.
Roma imparatorlugu sonralan Bizanslar doneminde cok onemli bir askeri ussu
durumunda olan Diyarbaktr, islam fethinden (VII y.y.'da) bu yana da 90k defa Us beylerinin
valisi komutanlannm yerlestirdikleri bir merkez olmustur. Akkoyunlu Devletine de uzun sure
( 1401-1469) baskentlik yapnustir.
1515 yih Eylul'unde Diyarbakrr bolgesi Osmanh Devletine katihnca Diyarbakir sehri de
Osmanh Devleti'nin en genis ve en onemli eyaletlerinden birinin beylerbeyi merkezi oldu.
Diyarbakrr eyaleti 24 sancagi kapsiyordu. Bunun 11 tanesi normal Osmanh sancagi, 8
tanesinin idaresi ozel bir sekle baglanrms yurtluk ve ocakltk sancaklan 5 tanesinin de
yonetimi babadan ogla gecmek uzere mahali beylerbeyine birakilan sancaklardi.
Dogrudan dogruya idare olunan 11 sancak sunlardir:
Amid (Diyarbakrr Beylerbeyligi Merkezi), Harput, Akcakale, Ergani, Siverek, Cemiskezek,
Hismkeyfa (Hasan Keyfa) Siirt, Sincar, Meyyafastkin (Silvan) Nusaybin
Idaresi ozel bir sekle baglanan 8. Sancak ise; Atak, Pertek, Terell, Cabakcur, Cermik,
Sagmen, Kelap, Mihrani idi.
Yerli beylerince idare edilen ve yonetimi babadan cgla gecen 5. Sancak da sunlardir:
Egil, Pale, Cizre, Hazro ve Gene idi.

Cumhuriyet Donemi
20 Nisan 1924 yih Mulga Teskilati Esasiye Konumu'nun 89. maddesi sancaklanm
kurtarnus ve idari taksimati vilayet, kaza, nahiye, kasaba ve koy seklinde tespit edilmistir.
Buna gore yapilan duzenlemede o zamana kadar mevcut iller il olarak kalrms ve bir kisim
sancaklar il haline getirilmis, bir kisrm da ilce olmustur,
Diyarbakir ili idare teskilan su sekilde alrmsnr: Diyarbakir iline bagh ilceler; Merkez,
Ergani Cermik, Kulp, Lice ve Silvan idi. Ancak bu durum 1939 yihna kadar devam etmistir,
4. Ocak 193 6' da resmi gazetede yaymlanan 3197 sayih kanunla Bismil ve Egil bucaklan ilce
olmustur, Bir muddet sonra Egil ilce teskilati Dicle (piran) bucagma tasmrms ve buraya Egil
ismi verilmistir, Bu kansik durum 1951 yilma kadar devam etmistir. 18 Arahk 1951 gunlu
resmi gazetede yaytnlanan 5851 sayih kanunla Diyarbakir iline bagh Egil ilcesinin ismi Dicle
ve bu ilceye bagh Dicle bucaguun adi da Egil olarak degistirilmek suretiyle kansik durum
duzeltilmistir. 1987'de Egi! ilce haline getirilmis, 23 Haziran 1937 Cmar ilcesi burulmus, 3
Mart 1953 Cungus, 10 Mart 1954'de Hazro, 27 Haziran 1957'de Hani bucaklan ilce oldu ve
en son ilce de Kocakoy (Karaz) oldu ve Diyarbakir'm ilce sayisi bugnn itibariyle (2001) 13
tanedir.

5

Din Bugiinkii Durum u
Diyarbakir ili Guney Dogu Anadolu Bolgesi'nin orta kesimin de, Elcezre de denilen
__ lezopotamya'nm kuzey smmndadir. Doguda Batman, MU$, kuzeyden Bingol, Elazig banda
_Jalatya, Adiyaman, S.Urfa ve guneyden Mardin ve kesmen S. Urfa illeriyle simrhdir.
Yuzolcumu 15.355 km olan ilin merkez llcelerinden baska 13 ilcesi vanr. n
opraklanmn buyuk bir bolumu Guney Dogu Anadolu Bolgesi'ndedir. 1970 yihna kadar
Diyarbakir il smirlan icinde 684 koy, bu koylere bagh, 811 Mezra, kom, oba vb. gibi
yerlesme yerleri vardi. Gunumuzde koy sayisi 782, Mezra, kom, oba vb. sayisi ise 955'e
~ttr.
1970 nufus sayisma gore ilin toplam nufusu 581.208 olup, bunun 258, 504'ii sehirde,
342,704'U de koylerde yasarken, 1990 nnfus sayisma gore toplam nufus l.094.996's1 koylerde
.'~·
2001 yihnda yalmz sehirde yasayan insan sayismm 1.500.000 oldugu yetkililer
tarafindan aciklanmaktadrr. Koy nufusunda ise tam olarak bilinmemekle beraber bnynk bir
azalma oldugu belirtilmektedir.

3) DiYARBAKIR'IN COGRAFi YAPISI VE YERYUZU
SEKiLLERi
Diyarbakir ilinin bi.iytik bir bolumu Dicle Havzasmda yer ahr. ilin batismdaki Cungus
·e Cermik ise Firat Havzasmda yer alrr.
Arabistan-Suriye kita cekirdeginin kuzey kesimi, yukan Mezopotamya'run Diyarbakir
bavzasmi olusturur. Bu kita cekirdegi kristalin kayalardan bir yapi gosteren saglam bir
,latformudur. Prekambrien, temel arazi oldugu icin krvnlamanusnr. Fakat yer yer kmlrmstir.
Daha sonraki jeolojik caglar boyunca deniz ilerlemesi sonucunda sular altmda kalnus;
ortumlanma alan durumunu kazannus ve deniz istilasmdan sonra bu tabakalar tortul alanlan
meydana getirmistir. Tektonik hareketler sonucu yatay duruslu tabakalar yer yer egilip
bOkiilmii~ler ve kivamh ozellikler kazanrruslardir.
Diyarbakir jeolojisinde en etkileyici ve yeni olaylardan Karacadag volkanik etkinligidir.
Magma ocaklannda bulunan erimis kizgm silikat hamuru Arabistan Suriye Macsifinin kuzey
una yakm bir yerden Pleistosen denilen donemde (Gunumuzden 2,5 Milyon yil once)
yeryuzune cikilarak lav olarak once bir volkan konisi olusturmustur, Cok akici olan bazik
'bazaltik) lavlar gunnmnzden 10.000 yil oncesine kadar dagm tepesindeki asil kraterden ve
yan (parazit) konilerden yanklardan cikarak akrmslar ve cevreye yayilnuslardir. Doguya
dogru akan lavlar Dicle irmagmm actrgr vadinin buyuk bir kavis cizmesine neden olmustur.
Bugiin Karacadagm cok akiskan ( sivik) lavlanmn uzerinde Viransehir ve Diyarbakir gibi
sehirler bulunmaktadir. Karacadag'm en yuksek dorugu 1957 m. Yukseklik gosteren
Kullubaba tepesidir. Cevresine gore cah daha fazla kar alan bu ytiksek alan, bazt akarsulanna
da kaynagmi ve beslenme yoresidir. Ornegin Dicle'ye ulasan Deveyecidi suya kaynagmi
Karacadag'dan ahr. Lice-Kulp cizgisinin kuzeyindeki daglann doruklan 2.900 m.yi asar.
(Omer Tepesi, Tisun Tepesi) Lice, Hazro, Silvan arasmda da Yumru Dagi onemli bir
yukseklige sahiptir. Boylece Diyarbakir ilinin ana yer sekil ozellikleri ortaya cikmaktadir.

iKLiM OZELLiKLERi
Kuzey Mezopotamya karasal- kontinental iklimine subtropik Yayla iklimi de diyebiliriz.
ilin ikliminde karasal ozellikler, Akdeniz Bolgesine ozgu degerler agir basar. Ornegin steak
ve kurak bir yaz mevsimi, D. Anadolu kadar soguk ve sert gecmeyen bir kis mevsimi,
Diyarbakir havzasi ikliminin kismen bozulmus karasal ozellikleri biraz degismis, bir Akdeniz
ildimi degerlendirmesiniyapmanuzi saglar.

1) Basme Durumu
Yilhk ortalama aktuel basmc degeri 936 mb dir. Kis aylannda basmc degerlerinde bir
artma ilkbahar ve yaz mevsiminde ise dusmektedir. Bunun aciklanmasr soyle yapilabilir.
Kism karalar denizlere oranla daha soguktur, yazm fazla sicak, kism ise soguk olan bolgede,
~ aylannda yuksek basmc, yaz aylannda ise alcak basmc egemen durumundadtr. En ynksek
aktuel basmc 958,3 mb ve en dii$iikbasmc 913, 2 mb olarak olc;iilmii$tiir.
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2) Riizgarlar
Orta1ama aybk ruzgar hizi saniyede 2,6 m'dir. Ruzgann en siiratli estigi aylar Temmuz
A~ustos olarak belirlenmistir, Fakat Subat aymda esen gnney ruzgarlarmm snrati saniyede
••... m'yi bulmustur.
Diyarbakir'da egemen ruzgar kuzeybati (Karayel) yonludur. Yaz mevsiminde bolgenin
,zkrr bitkileri kurudugundan ve nadasa birakilrms tarlalarda yuzey kuru oldugundan esen
rGzgarlar bol miktarda toz tasirlar. Ruzgann tozunu surecek suzgec gorevi yapacak ormanlar
l:ohmmad1gmdanDiyarbakir ve diger yerlesim birimlerinin havasi saydam ve duru olmaz.
RDzgar hizmm saniyede metre olarak 17,2 ve daha 90k esmesi ile firtma olusur. Yrlhk
r.a1ama olarak 5,5 gun firtmah gecer,

3) Sicakhk
Guneydogu Toros Daglan bir duvar gibi kuzey dogu ruzgarlanm keserek yukan
.Mezopotamya'ya gecmesini onler. Soguk ve serin hava kntlelerinin Diyarbakrr havzasmi
gecmemesi nedeniyle kis mevsimini, D.Anadolu yuksek yaylalannda oldugu gibi soguk
geemez. Bir uc deger olarak sicakhgm sifmn (0) epey altmda indigi 24 C oldugu gorulmustur.
Fakat ortalama dtistlk sicakhk 8. 7 C 'dir.
ilkbahardan itibaren Basra -iran korfezinden kuzeye dogru ilerleyen tropikal sicak hava
ntleleri Diyarbakir havzasmi etkisi altma ahr. ilkbahar pek belirsizdir. Sicaklar birden
basnnr ve ortalama 4 aya kadar insaru bunaltir. Sicakhklar 46 C yi de gosterdigi olur. Fakat
ortalama yuksek 22,5 C 'dir.
Gunesli gunlerin sayisi coklugu nedeniyle Turkiye'de degeri en 90k olan illerin basmda
Diyarbakir gelir. Ortalama guneslenme suresi 8 saattir. Temmuz aymda ise guneslenme siiresi
13 saattir. Ocak aymda ise 8 saattir. Acik gunler baknnmdan da Diyarbakir yuksek degerler
sunar. Agustos aymda acik gun sayisi 25'i gecer, mart aymda ise 5'e kadar iner.
Diyarbakir'da ortalama olarak yilm 154 gnnn bulutlu gecer. Agustos aymda bulutlu gun
sayisi 6 oldugu halde Mayis aymda 20'ye cikar. Gokyuzunun kapab oldugu gun sayisi
ortalama 68 gun dir. Ocak ay 13 gun Agustos ve Eylul aylannda ise kapab gun yoktur.

4)Nem
Diyarbakrr'da ortalama nisbi nem %53'diir. Yaz mevsimi 90k steak oldugu halde nem
azhg: havayi bunaltici olmaktan cikarnr. Diyarbakir 45 C sicakhgma dayamr. Cnnku asm
nem yoktur ve hava kurudur. Fakat insan bunalmaz. Oysa Mersin 25 C sicakhgmda hava asm
nemli oldugu icin insan rahatsizhk duyar. Diyarbakir'm kuru havasi bazi romatizmal
hastahklara iyi gelmektedir. Akdeniz kiyilannda nem coklugu insanda bezginlik, yorgunluk
yaratrr. insan kendini "pelte" gibi asin sicak olsa da, insaru diri ve dine olmasmi saglar,

5) Yag1~lar
Diyarbakrr havzasi canak seklindedir. Yagmur halindeki yagislar kism ve ilkbaharda
dnser, Akdeniz ikliminin ozelligi krs yagmurlan iledir. Diyarbakrr'da yilhk yag1~ ortalamasi
496 mm dir. Yillar arasmda yag1§ farkhlan gorulmustur. Bazi yillar yag1~ miktan 200 mm ye
kadar dusmus, bazi yillarda 730 mm kadar yukselmistir.
Yaz ve sonbahar Diyarbakir havzasi yagissiz gecer, Cunku bu mevsimlerde bolge
tropikal karasal kntlelerin egemenligine girmis bulunmaktadir.
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6) Dogal Bitki Ortilsil
G'Dogu Anadolu'nun en belirgin bitki ozelligi steplerdir. Diyarbakrr'da bu acidan
_ •.••••••. gostermez. Diyarbakrr il stepleri (bozkrr) bnyuk olcude dogal degil, anropojendin.
-~"3!bakrr'da ormanhk alanlar pek azdrr. En 90k dikkatli ceken orman agaci Meselerdir.

7) Hidrografya (Akarsular, Goller)
Diyarbakrr havzasmm sulanm Dicle Irmagi toplar. ilin batismda kucuk bir alanm sonlan
Frrat'a ulastr.,
Dicle ve Frrat iran (Bafra) korfezi hidrografik sistemine bagh rrrnaklardrr. Ozellikle
· le'nin toplam uzunlugu 1900 km olup, sadece 525 km si Tnrkiye topraklannda bulunur.
Firar'a gore Dicle daha kucuktur. Aynca Maden cayi, Dipni cayi, Ambar cayi, Medya cayi,
Goz suyu, Madrap suyu ve Cungus cayi da onemli nehirler arasinda yer ahr.
Diyarbakrr ilinde dogal gol yoktur. Fakat irmaklann uzerinde yapilrms barajlarla,
yakmda Diyarbakir pek onemli bir "Goller Bolgesi" "Goller Diyan" olma yolundadir.
Devegeciti Baraj Golti, Ataturk Baraji Golti, Dicle Baraji Golu, Kralkizi Baraji Golu, Goksu
Baraji Golu bunlann onemlileridir.

4) DiYARBAKIR'IN SOSYAL VE KiJLTiJREL YAPISI
A) Folklorik Yapi
Diyarbakrr 90k zengin ve cesitli bir folklor yatagidir. Koyunde kentinde bir bir
medeniyetin izleri gornluyor ve orada kokln ve tukenmez bir knltnr sakhdrr. Karacadag
eklerinde dokunan kilim ve sicimlerde, heybe, corap, ve kecelerinde islenen renk renk
titler tasihin derinliklerindengelme cesitli sembollerin canh ve steak birer ornekleridir.
Diyarbakir'm Halay, Cepik, Esmer, Delilo, Tik, Girani, Lorke, Cacan admi tasiyan
oyunlannda yore cocuklannm atadan kalma kahramanhklanmu birer renk ve ahenk
1~u halinde sahlandiguu gorur, bu buyuleyici sihrin coskunlugunda kendinizden
ersiniz.
Onlar kendi rstiraplanm, ask ve sevinclerini mani, mara, hoyrat ve turbelerle dile
etirmislerdir. Bundan 60-70 sene oncelerine kadar halk arasmda calgi aleti olarak Santur,
Saz, Baglama, Kaval, Cagirtma, Zil, Masa ve tef kullamrlardi. Darbuka ve Zilli tef sonradan
bunlara kanlnuslardtr. Bir dugun ihtisarmru ifade ederken sazh, sunturlu, odlU gulabh bir toy
dugiin) diye anlatihrdi. Bugun bu calgilann cogu arnk bilinmemektedir. Halkoyunlan dun
oldugu gibi bugunde Davul Zuma ile oynanrr.
Diyarbakir'm kendine ozgu bir musiki icra edilirken asagidaki sira gozetilir.
Diyarbakrr pesrevi
2- Divan
3- Muhalif
4- Kurdi
5-Maya
6- Hayrat
7- Be~iri
8- Sirvani
9- Kesik
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B) Bolgesel Folklor Karakterleri
Yukanda da belirttigimiz gibi Diyarbakrr, gercektende bir folklor yatagidir. Folklor
llloeoa giren her tnrlu malzemeye sahiptir. Folklor karakterleri itibariyle bolgesel zenginligini
~-eren maniler, hoyratlar, mayalar, turkuler, masallar, efsaneler, halk deyimleri, atasozleri,
adet ve inanclan ciltler dolu su yer tutacak cogunluktadrr.

C) Efsaneler
Diyarbakrr folklorun de efsaneler bilyiik bir yer tutar. Biz bu efsanelerden birkac ornek
kle yetinecegiz.
Halk hekimligi, folklorun kollanndan biridir. Diyarbakir halle hekimliginde karpuzun
yn bir yeri vardir. Karpuzun idrar soktnrucn, bobrek taslannm dokrnrucu olduguna inamhr
soyle anlanhr.
- Kavun ye
- -Ozum ye
- Karpuz ye

bilegm bak
rengen bak
isegen bak

Ayica karpuzun, hazmi kolaylastirdigi da inamlmaktadir. Bunun bir efsanesi de vardir.
Lokman hekim peygamberlik mertebesine erismis, Her hastahgm dermannu biliyorrnus.
Gunun birinde yolu Diyarbakir'a dusmus ve Urfa kapismdan iceri girmis, Zerzevatcilar
(sebzeciler) meydanma gelmis. Orada yigm yigm pathcanlan gorunce, bu patlicanlan yiyen
halkm nasil hastalanmadigma sasmp kahr ve biraz ileri gidince koca karpuzlan gortmce ve
demek ki halk bu karpuzlan yedigi icin hastalanmiyor.

<;) Adak Y erleri
Nebi turbelerinin tumu ayrn zamanda adak yerleridir. Bunlar dismda kalan adak
yerlerinden bazilan sunlardir.
Sin ve Sides Yatirt: Sin ve Sidos'un iki kardes oldugunu ve bunlann ermis kisiler
oldugunu inamhr. Sidos'un tilrbesinin ayak ucunda buyuk bir kaynak vardu. Suyu birkac
degirmeni dondurebilecek guctedir. Bu su kaynagi iki saatte ir suyu kesilir ve yanm saat sonra
tekrar akar. Bu olayi Sidos'un bir kerameti sayarlar.
Sultan Seyhmus Yattn: Diyarbakir-Mardin yolu iizerinde Seyhan bolgesindedir.Seyh
Abdulkadir Geylani zamanmda yasadigma inamlan ve cocugu olmayanlar ya da olenler o
turbeyi ziyaret ederler.

D) Halk Inamslart
Yol uzerinde kaplumbaga ve tavsana rastlamrsa ugursuzluk sayihr.
Geceleri tirnak kesilmez
Curna gecesi dikis dikilmez
iki dini bayram arasmda nikah kiyrlmaz,
Baykus otnsunu ugursuzluk sayihr.
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E) Eski Diyarbakir Diigiinleri
Evlenme cagma gelen delikanhyi evlendirmeye karar veren ailesi, ona uygun bir es
ya baslardi. Ahnacak lazda $U hususlar aramrdr Once kizm ailesinin kendilerine denk
11 ~1.
Sonra kiz bu evi idare edebilecek nitelikte cahskan, duzenli, gorgulu, namuslu
yuklerine saygih olmahydr,
Oglan evi, kiz evini ziyaret ederken kiz arardi ki buna "dunur gezme" ve gidenlere de
--i'\rOcU" denilirdi.

F) Eski Diyarbakir Giyimleri
Kadm kiyafetleri 90k satafath ve renkli idi. Diba atlas, cantos, mandin denen agir ve
kumaslardan entari giyerler ve bellerine gumns kemer baglarlardi.
Kism kadife, agir yunlu kumaslardan atlastan entari uzerine islemeli hirkalar giyerlerdi.
Entariye "fistan" veya "zubun" denilirdi. Baslanna ise Fitoz veya kundak bast baglarlardi.
Erkek giyimleri ise meslek gruplanna ve zenginlik durumlanna gore degisirdi.
llikle sari, yediveziri, morelmedin, mantin, denen kumaslardan yapilmis onu yirtmach
entari giyerlerdi. Bellerine yazm agabeni, kism sal kusak baglarlar ve entarinin altmdan
mantin, gomlek gorunuyormus. KI$m saldan veya yunln kumastan entari yaptmrlardi. Bir
bsm1 hak da salvar giyer, ustune islik denilen gomlek ve kirk dugme yelek bulundururdu.
Baslanna ise dafles veya fes takarlardi. Ayaklanna kahcfatin, pocikli kundura veya yemer
giyerlerdi.

G) Hal~ Deyimleri
Bir toplumun dunya gori.i~uni.i, kultur seviyesini belirtmekte halk deyimlerinin de onemi
bOyUktUr. Bu nedenle mahalli deyimlerden bazi ornekler vermeyi faydah olur.
Asil azmaz, bol acnnaz
Arif olan sozu as gibi tadar
Oldu sakir sakur, olmadi Allah'a ~i.iki.ir
Ac yeri baska, acr yeri baska
Din olan yerde, kin olmaz
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KiLiSELER
Diyarbakrr'da olan bazi kiliselerin isimleri sunlardir: Meryem Ana Kilisesi, Saint
rge Kilisesi, Mar Thoma Kilisesi, Krrklar Kilisesi vb.

CAMiLER
Diyarbakrr'da bulunan bazi onemli camiler sunlardir: Ulu camii, Hz. Omer camii, Sefa
camii, Hz. Stlleyman camii, Nebi camii, Aym minare camii, Lala Bey camii, Seyh Yusuf
camii, Fatih Pasa camii, Ali Pasa camii, Husrev Pasa camii, M. Kadi camii, iskender Pasa
camii, Behram P.C, Melek Abmet C., Defterdar C., Aziz Efendi C. Nasuh Pasa camii.
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5) MUZELER VE ESKi ESERLER
Koklu bir tarihe ve Kiiltiirel bir gecmise sahip olan Diyarbakrr doganm ve insanlann
tahribine ragmen, bugune kadar kalabilemis Unlit surlanyla, sur icindeki eski
IMllldfisiyleve Anadolu ile Mezopotamya arasmda gecis bolgesinde bulunmasmdan dogan
aengin bir knltur birikimine sahiptir. Bu iki uygarhk odagi arasmdaki etkilesmelerle M.6
yilmdan bu yana yorede egemen olmus uluslann giiniitniize ulasabilmis Sosyo- Kiiltiirel
sanatsal kalmtilanmn buyuk bir bolumtt ayakta durmaktadrr.
Insanoglunun yeryiiziinde yayilmaya basladigi ve toplayicihk-avcthkla gecindigi
litik (Eski T~) cagdan gunnmnzc kadar surekli olarak yerlesim goren Diyarbakrr
]l&esinde biitiin caglann izlerini gormek miitnkiindiir. Koklu bir magaralara yerlesme
adenegi vardir. Anadolu'nun en geliskin ve buyuk ilk koy yerlcsmesi olan ve Neolitik (M.6
5500) caga Cayonu Tepesi Diyarbakrr simrlan icindedir, Diyarbakrr Surlannm i9 kalesi
bulunan ve toplanan malzemelere gore M.6 3000 civanna tarihlenen hoyuk,
balm merkezinin tarihi gecmisi hakkmda bir fikir vermektedir. Bolgede bulunan 90k
hoyuk, ilk caglardan beri yogun bir iskamn varhgmi gostermektedir.
Sirasiyla Subarular, Hurriler, Mitanniler, Asurlar, Urartular, iskitler, Medler,
edonlar, Selevkoslar, Partlar, Ermeniler, Romahlar, Sasaniler, Bizanshlar, Emeviler,
:iler, Hamdaniler, Buveyhogullan Mervaniler, Biiyiik Secuklular, lnalogullan,
.Nisanogullan Artuklar, Eyyubiler, Anadolu Selcuklular, Akkoyunlular, Karakoyunlular,
Osmanb. egemenligine giren Diyarbakrr'da bu devlet ve beyliklerden kalan 90k sayida eser,
zngin bk kOltOr miras1 niteligindedir. Anadolu'nun n eski camisi Diyarbakir'dadrr.

-!-

Diyarbalar tarih boyunca Gilneydogu Anadolu'nun bilim; kiiltiir ve. sanat metkezi
, pek 90k fikir ve sanat adarm yetismistir. Ali Emiri, Ziya Gokalp, Cahit S1tk1 Taranci,
Ali Ozansoy, Ahmet Arif, Orhan Asena gibi degerli adamlan bagnndan cikaran
bakir, Killtilrel gecmisinm kok101UgilnO karutlamaktadrr.

MUZELER
1-Arkeoloji Miiz.esi
1934 yilmda Diyarbakir Ulu cami Kulliyesi icinde bulunan Zinciriye (Sincariye)
lledresesinde 150-200 eserle hizmete acilrmsnr. Zamanla eser sayismm cogalmasi ile teshire
~iz
kosullan gidermek amaciyla 1971 yihnda bugi.inkii miize binasmm yapnmna
1e$13nm1~ 1992 yilmda yapimt, teshir ve tazmini tamamlanarak hizmete hazir duruma
. tir.
Modem muzecilik anlayisma gore tanzimi yaptlan Arkeoloji Mnzesinin teshiri de
e cikan eserlerin kronolojik ve tipolojik olarak sergilenmesinden olusrnaktadir. Ge9 Epilitik, Neolitik, Kalkolitik, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Erken Hrristiyan, Emevi,
i, Selcuklu, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlr caglarma ait eserler sergilenmektedir.

2-Cahit Sitkr Taranci Miizesi
Tiirk Edebiyat tarihinin tanmrms sairlerinden Cahit S1tk1 Taranci'nm dogup biiyiidilgii
1973 yilmda Kultur Bakanhgi tarafindan satin almarak maze haline getirilmis ve
uriyetin 50. yihnda hizmete acilrmsnr,
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isinin karak:teristik ozelliklerini tasrmaktadir. Bodrum iizerinde tek katli ve haremlik:I I olmak iizere iki bolum halinde insa edilen evin selamhk kisrm sonradan yikilrmstir,
· sartlan goz onnne almarak dort mevsimlik, ice donuk, orta avlulu ve 90k pencereli
yapilrmstir. Yorede bol bulunan siyah kesme bazalt tas kullamlrmsur. Pencere ve
pwlfTdeki demir parmakhklar ile sus ogesi olarak kullarulan "c12" ya da "kehal" adr
wan siislemelerayrn zamanda bir hareket ogesi olmaktadir. Orta avluda bir havuzu vardir.
_.,.:Ozede 18. yuzyil Diyarbakir ev yasannsim canlandiran etnografik malzemeler ile
nki Taranci'ya ait ozel esyalar, fotograflar ve belgeler sergilenmektedir.

3-Ziya Gokalp Miizesi
Yazar Ziya Gokalp'm dogdugu evdir. 1956 yihnda miize haline getirilmistir,
lli.,lrbalar'm karakteristik konut mimarisi ozelliginde, yontma kara bazalt tastan, bodrum
...._iale iki kath, haremlik ve selamhk olarak insa edilmistir. Uzerindeki kitabeye gore H.
tarihinde yapilan bina, mimari acidan Cahit S1tk1 Taranci Evi ile bttyuk benzerlikler

••,

Yapi orta avlulu, disa kapah bir mimaride mevsim sartlanna uygun olarak yapilmrstrr.
Muzede Ziya Gokalp'm ozel esyalan, kiitiiphanesindeki kitaplan ile yoresel etnografik
1.-r sergilenmektedir.

4-Gazi Ko~kii
Asil adi "Seman Kosku" olan kosk, Mardin kapismm dismda, Dicle koprusunun ban
!llll]aemdadir. XV. Yuzyildan kalma Akkoyunlu Devri eseri olarak bilinir. I.Dlinya savasr
wasmda Ataturk'un Diyarbakir'da kolordu komutam iken karargah olarak kullandigi 1937 .
Diyarbakir Belediyesi tarafindan Ataturk'e armagan edilmistir. Ataturk'un
qumunun 100. yil donumu sebebiyle 1981 yihnda yeniden onanlarak cevresi duzenlenmis
Atati.irk Muzesi olarak kullamlmistrr.
Diyarbakir konutlannm ice kapah mimarisine karsihk, kosklerin disa donuk. ve
-=•vi.••.•rayi gormeye yonelik mimari tarzi bu koskte de gorulmektedir. Bina bazalt tastan iki
olarak yapilrms, kuzeyinde bir havuzu, hemen arkasmdaki iki katta birer eyvan ve
_ ranlann iki yanmda mekanlar yer almaktadir. Yahn ve ozelikli bir plan vardir.
Muzede AtatU.rk'eait eserler, belgeler ve fotograflar sergilenmektedir.
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6) TARiH ONCESi VE TARiHi f;AGDAKi YERLESiM
YERLERi
A) MAGARALAR
insanlann yerlesik diizene gecmedikleri, toplayicihk ve avcihkla beslendikleri Paleolitik
ezolitik caglardan iklim sartlan ve yrrttci hayvanlardan korunabilmek icin magara
Jti~leri
buyuk onlem tasimaktadir. Sonraki caglarda da magara yerlesmeleri
.-..n~bilmektedir.
Diyarbakrr ili snurlar ieinde Prof. Dr. Kihc Kokten 116l'i yapay 2418'i dogal olmak
3579 adet magara bulundugunu belirlemistir. Bunlar arasmda Birkleyn, Hilar, Hassuni
ve Egil Magaralan onemlidir. Ancak henuz magaralarla ilgili yeterli arastirmalar
~$tlf.

Hilar Kayahklart
Ergani ilc;e Merkezinin 7 km. kadar guneybatismda, Cayonu Tepesi kazi yerinin 50 km.
yinde, Sesverenpmar (Hilar) koyu cevresindedir.
Hilar kayahklannda ilk cahsmalar E. Hungtington ve Kihc Kokten tarafmdan yapilrms
en kapsamh cahsma 1979-1986 yillan arasmda Cayonu kazi ekibi tarafindan
zg_~e~tir~tir.
Kayahklardaki belli bash kahnttlar, kayahgm guneydogu kesimindeki en yuksek alanda
aha.pol, Sevserenpmar koyunun hemen gtineyindeki dik kayahkta kale, kayahgm dogu
hesinde 30x20 metre boyutlannda genis bir mekan ile iki yan odadan olusan ve icinde
gal kayayi yontarak yapilan hayvan baglamak icin kullamlrms 7 sutunun bulundugu kaya
ansarayidir. Kervansaraym girisinin kuzeyinde eski bir mezar odasi guneyinde ise mescit
,larak kullamlrmsbir mezar odasi daha bulunmaktadrr.
Kayahgm cevresinde, ozellikle dogu ve ban yuzunde cok sayida mezar odasr vardtr.
Kayanm icine oyulmus ve bu bolgede yaygm olarak bulunan Roma mezarlan ile ayru
zellikleri gosteren mezarlann cogu tlc;ltl gruplar halinde dttzenlenmistir, Bazilannm dis
cephesinde Roma eyalet -0 slubunda kabartmalar vardrr. Kabartmalarda gorulen figurlerin
· silerinin iran uslubunda olmasi, yazrtta ise Kuzey Suriye'de yaygm olan Sarni yazismm
knllamlnus olmasi ilginctir.
Kayahgin cesitli yerlerindeki duvar kalmtilan, kilise olarak kullantlan bir yikmti, tas
kim yerleri diger kalmnlardir.
Kayahkta yerlesim Ust paleotolik caga kadar inmektedir. Akeramik Neolitik ve ilk tune;
~
ait izler de gorulmustur. Ancak demir cagdan beri surekli yerlesim gordiigu, zaman
zaman yerlesmenin yer degistirdigi, Bizans ve Osmanh caglannda belirli bir sure icin tum
a1am kapladigr soylenebilir.
Kacak kaztlar, yapilasma ve tas ahmlan nedeniyle koruma alnna almmasi gerekli
gorillen kayahklar, Diyarbakrr Kultur ve Tabiat Varhklan Koruma Kurulunun 10.2.1990 tarih
ve 390 sayih karan ile "Arkeolojik ve Dogal Sit Alam" olarak tescil edilmistir.
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Birkleyn Magaranm
Diyarbakrr-Lice-Bingol Karayolunun 104. kilometresinde, Lice smirlan icinde, Birkleyn
.,-unn kenannda ve yolun dogusundadir. 1899 yihnda Alman tarihcesi Lehmann Haupt
arafmdan magaralar incelenmis, magaranm birinde Asur Krah I. Tiglat Pileser'e ait bir stel
iki kitabe, diger bir magaranm batiya bakan yuzunde ise Asur Krah 111.Salmanassar'a ait
· stel ve iki kitabeyi bularak yaymlarmsnr.
I. Tiglat pileser kitabelerinde dunyanm en gt1911l krah oldugunu, Tannlann yardmuyla
· 1e nehri yoresini zaptettigini ve kuzeyden gelen Urartu saldmlanna karsi nasil
dugunu bahseder. 111.Salmanasar da yenilmez kral oldugu, tannlann destegi ile bircok
fethettigi, ozellikle Malatya'yi nastl teslim aldigi ve Frrat nehrini atiyla nasil gectigi gibi
IDnulardan bahseder.
M.O 13. yilzytl-M.O 7. yuzyil arasmda bolgede 90k gii9lu bir kralhk kuran Asurluklar
~e
ait olmasi ve yazilr kaynaklan ile onemli Birkleyn magaralanrun astim hastahgma
. i geldigi de soylenmektedir. Yore halki astim tedavisi icin magaralardan yararlanmaktadir.

Hassuni Magaralan
Silvan ilcesi snurlan icinde, Silvan-Batman Karayolunun kuzeyindeki kayahk mevkide
lulumnaktadrr.
Diyarbakrr Muzesi Mudurlugu tarafindan bir donem kurtarma kazisi yapilan Hassuni
aralan, 300 adet bUyUkltl kucuklu odadan olusmaktadir. Magarada ve Magaramn
IJUlundugu vadinin eteklerinde M.O 1. bin demir cagda M.S 13. yuzyila kadar tarihlenen
tulara rastlanusur.

B) KAZILAR VE OREN YERLERi
Diyarbakrr simrlan icinde buynklu kucuklu 90k sayida hoyuk bulunmaktadrr. Bunlardan
kismmda bilimsel kazi yapilabilmis, bir bolnmu de sadece tespit ve tescil edilebilmistir.
kent kalmtilannda da kapsamh bir arastirma yapilmanusur. Kazi ve arastirma yapilan
lesmeler asagidadir,

<;ayonii
Diyarbakrr ili, Ergani ilcesine bagh Sesverenpmar koyunun tam kuzeyinde, Bogazcay
almda kucnk bir derenin kuzey yakasmda, Ergani'nin 7 km. guneybansmdadir. Buyak bir
gibi duran Cayonu hoyiigiiniln ilk kuruldugu donemlerde iki tepeden olustugu ve
aralannda olasihkh bir nehir bulundugu acikca ortaya ciknustir.
Y edi evleri bir gelisim gosteren <;ayonil T epesinde 1963 yilmda istanbul ve Chicago
· ersiteleri tarafindan baslanlan cahsmalar, 1984 yihna kadar arahklarla, 1984-1991 yillan
mda kesintisiz surmustur.
Cayonu kazast 1991 yilma kadar acilan 7000 metrekarelik: kazi alam ile yakm dogunun
genis acilrms ve korunmus Neolitik yerlesmesi olarak iin yaprmstir. 400x300 metrelik: bir
kapsayan hoyuk, M.O 700 M.O 500 yillan arasmda arahksiz olarak, daha sonra da
sahklarla iskan edilmistir.
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Yerlesme, bilim dunyasmdaki tinunti "Esas <;ayonti Evresi" olarak bilinen M.O 75006500 yillan arasmdaki bir ytlltk doneme ait buluntu ve kalmtilan ile saglannusnr,
Gii:niimilzdeki kent uygarhgmm ilk temellerinin atildigr bu donem, insanlann gocebelikten
yerlesik koy yasannsma, aver toplayrcihktan besin Uretimine gectikleri "Neolitik Devrim"
olarak da bilinen teknoloji yasam bicimi, beslenme ekonomisi ve insan dogal cevre
iliskilerinin tnmu ile degi~igi kultnr tarihi ile ilgili buluslarda birkac "ilki"de iceren canh ve
ilginc bir donemdir.
Cayonu, tahil ve evcillestirmeye dayah koy hayatmm en eski omeklerinden olup,
giiniimilz uygarhgmm da onemli bir basamaguu olusturmaktadir, Cayonu yerlesmesinin bu
Onemi yabani bugday, mercimekgiller gibi bitkilerin taruna ahnmasi, koyun ve kecinin
evcillestirilmesi ile gerceklestirilmistir.
Cayonu'nde daha tas devrinde, dnnyamn bashca yerlerinden 2 bin ytl once madencilige
gecilmistir. Ergani bakir madeni dunyada bilinen en eski maden ocagidir ve tum tarihi
caglarda onemini korumustur.
Cayonu, mimarhk tarihi ve ilk mimarinin baslangici acismdan da 90k onemlidir. Cayontl
yerlesmesinde simdiye kadar M.0 7500-5000 yillan arasmdaki donemi kapsayan 60 yapi kat
bulunmus, dallardan yaptlma basit yuvarlak kulnbunden tas temelli dortgen yaptlara gecis,
kapi, can, temel, su basmaru, merdiven gibi ozelliklerln ortaya 9lk1~1, toprak dolgudan kerpic
topanlarma bundan da kerpic tuglaya nastl gecildigi gibi, gunumuze kadar gelen koy
mimarisinin baslangic ve olusum snreci ortaya cikmisnr.
Cayonun'de ortaya cikan kahnttlar, yapi duzeni (hemen hemen tumunun ayru boyut ve
planda olusu, duzenli arahklarla aym yonde dizilmesi) M.0. 7000 yillarmda burada belirli bir
yerlesme planlamasi kavrarmmn bulundugunu acikca gostermektedir.
Yaklasik 1300
metrekarelik: bir alaru kapsayan ve icinde dikili taslann bulundugu buyuk bir meydamn
varhgi, bu meydamn degisik islevleri oldugu anlasilan buyuk yaptlar ile cevrilmis olmasi,
yapuni bnyuk bir emek kadar teknik beceriyi de gerektiren mozaik: dosemeli (dunyamn en
eski mozaik dosemesi) yapnmn varhgi, yerlesmenin cesitli yerlerinde kanallarm bulunmasi,
hep ilkel koy yerlesmesinde beklenenden 90k daha ustnn ozelliklerdir.
Buluntular arasmda oldukca onemli bir yekiin tutan dogal camm varhgi, az da olsa deniz
kabuklanna rastlanmaz. Yuk tasnna hayvanlarmm henilz evcillestirilmedigi bir donemde bile
Cayonu'nun uzak cografi bolgelerle iliskileri oldugunu 90k acik bir sekilde sergilemektedir.
Cayonu'ndeki ilginc kahnttlardan biriside ''Kafa Tash yapt" olarak tarumlanan kilt
yapisidir. Oldukca uzun bir sure kullantlan ve zaman zaman yenilerek plam degistirilen
yapida farkh cins ve yaslardaki yaklasik bin kisiye ait kafa tasi ve kemik:ler bulunmustur.
Kazilar sirasmda, yapiya baslangicta bntun kemik:lerin konuldugu ancak daha sonra yer
darhgr nedeniyle sadece kafa taslanmn konuldugu anlasilnusnr,
<;ayonil tepesinde M.O. 6000 yillannda ilk kez kilden kapkacagm yapnm ile tanm ve
hayvancihga dayah gercek koy yasantisma gecilmistir. Bu evre "geliskin Koy Evresi" olarak
adlandmlmaktadir.
Uzun ytllardan beri surdurulen kaztlarda yontma t~ aletler, mikrolitler, bazalt <5gtltme
ve ezgi taslan, hayvan elleri, perdahh ve perdahsiz baltaciklar, kemik: aletler, sert kiitlelerden
yapilrrus kap parcalan, bilezikler, boncuklar, kurslar, kilden yapilrms hayvan ve kadm
figiirleri gibi 90k sayida eserler bulunmustur. Bu eserler ve Cayonu mimarisinden bir kesit,
Diyarbakrr Arkeoloji mnzesinde sergilenmektedir.

Grikihacihan Hoyiigii
Diyarbakrr ovasmda,
Ergani-Diyarbakir
karayolunun
dogusunda,
Ergani ilce
merkezinden yaklasik olarak 20 km. kadar gnney dogusunda, Ekinciler koyunnn 1 km.
guneyindedir.
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qKALELER
Diyarbakrr il smirlan icinde 90k sayida kale kalmtisi mevcuttur. Bunlardan bir kismmda
surlardan bazi kalmnlar kalnus, bir kismi ise belgelerden isim ve yer olarak
17 acktedir.
Hazro ilcesinin batismdaki Aymlar Kalesinin bazi odalan, su sarmclan, kayaya oyulmus
~
tespit edilmektedir. Tercil (Hazro), Cermik ve Kefrum(Kulp) kalelerinin surlanndan
tomleri kalmistrr. Cungus Kalesinde yalruzca su sarruclan kalnustir. MirhidirtCmar),
Jrml:ran(<;mar) ve Amini(Dicle)kalelerinden ise hicbir iz kalmamtstir.

Diyarbakir Kalesi
Cin setinden sonra dunyanm ayakta kalan en saglam kalesi olan Diyarbakrr Kalesi
wlam uzunlugu itibariyle istanbul surlanndan sonra gelmektedir.
hrin dogusunu suurlandiran ve Dicle yatagmdan 100 metre kadar yukseklikte bulunan
yasi isimli sarp kayahgm ic kale kesiminin buranm ilk yerlesme yeri olarak insa
D 1" i sarulmaktadrr.
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Kurulus tarihi kesin olarak bilinmeyen kentin, M.S. IL Conestantius donl mind(~diki
Jllrdin Kapi-Yeni Kapi-Dag Kapi'ya kadar olan dogu bolnmu insa
tirilmis,
· · tilmis, ilk kale ic kale d~umuna gelmistir.
\
M.S. 363 yilmda Roma Imparatoru Jovianus ile Sasani hUk~mdartarasmda ffl ba
•la~asmdan sonra, Sasanilere birakilan Nisibisin(Nusaybin) Iranhlar idaresind ~
illemeyen Hrristiyan halkmdan kirk bin kadan Diyarbakrr'a gelmis. Kalenin ban kesimindeki
Azh,ikte iskan edilmislerdir. M.S. 367-375 yillan arasmda kentin bati surlan yiktmlarak bu
Dag kapismdan Urfa kapisma, buradan da Mardin kapisma giden sur kismi insa
cddmek suretiyle kale genisletilmis,boylece Nisibis halki da iceri ahnnustir.
Diyarbaktr surlan VI. yuzyilda Justinianus zamanmda guclendirilerek son seklini alnus,
DDJaI1 zaman onarnnlarla gunumuze kadar ulasrmsnr.
Genel gorunumu ile bir kalkan bahgmi andiran kale, drs kale ve i<; kale olarak ikiye
a,nhnaktadrr.
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Diyarbaktr Kalesi 'nin havadan goriiniimii

Evli Beden (Ulu Beden) Burcu
Diyarbakrr surlanrun en ban ucundadrr. Kara bazalt tastan yaptlan burcun bulundugu
dikkate almrrsa amtsal bir gornnume sahiptir. Kitabelerine gore Artuklulara ait oldugu,
Bicri-1208/1209 Miladi yihnda Melik Salih Mahmut'un emriyle mimar Ibrahim Bincafer
!+.:tan son sekline sokuldugu anlasilmaktadrr. Artuklu askeri mimarisinde oldugu kadar
Tiirk askeri mimarisi tarihinde onemli bir yere sahiptir. Burcu kusak gibi saran cicekli
• azm, ~iftbash kartal ve kanatlt aslan kabartmalan snsleme olarak kullamlrmsnr.

Evli Beden Burcu
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Yedi Kardes Buren
Surlann guneyinde, Mardin kapismm batismdadir. Kitabesinde, kesin tarih
buhmmamakla birlikte, Melih el Salih'in plaru uzerine Yahya bin lbrahirn el Sarafi tarafindan
• -"..-'Ild1g1 yazilmaktadir, Buna gore XIII. Yuzyihn ilk yillanna tarihlenmektedir. Tamamen
bazalt kesme tastan yapilan drs gorunus, silmeler, cift bash kartal ve kanath aslan
bbartmalan ve iri nesih kitabesi ile hareketlendirilmistir, Halk arasmda Evli Beden ve Yedi
des burclanna baba ile ogullan tarafindan yapildigr icin Ben-u-Sen denildigi
ylenmektedir.
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Nur Buren
Mardin Kapi yak:mmdaki Nur burcu, Selcuklu hukumdarlan Melihsah tarafindan II.
·D:z}1lcta yaptmlan dort burctan biridir. Kitabesinin alnnda ve ustunde aslanlar, kosan atlar,
, kadm ve geyik figurleri gorulmektedir.

Un/ii Nur Burcu
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Artuklu Sarayr
16. yuzyildan itibaren Diyarbakrr ve cevresini gezen bircok seyyah ve arastmnacr
~e
bir saraym varhgmdan bahsetmisler, ancak saraym mahiyeti hakkmda acik bir fikir
~lerdir.
Bunlardan sadece Evliya Celebi i9 Kalede 150 oda ve bircok salondan olusan
tepe uzerinde dort tarafi gorecek sekilde teraslar halinde yapilanus bir saraym
•lnodugundan, bu saraym renkli tas ve cam mozaiklerinden, biiyUkliigundenbahsetmektedir.
Artuklu Saraymda yaptlan kazi ve arasnrma, 13. yuzytl baslannda insa edildigini
'"'-ermektedir. Bu zamanda Artuklardan Melih Nasiruddin Mahmud'un Ickale'deki ii9
sine dayanarak sarayin da onun tarafindan yaptlnus olmasi akla yatkmdir.
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Irkale SurlanrVirantepe'den Bir Goriiniim
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