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SURLARI VE TÜRK DÖNEMİ DOKUSUYLA      
DİYARBAKIR KENTİ

        PARLA, Canan*
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ÖZET

Kuruluşundan Osmanlı hâkimiyetine geçişine kadar çoğunluğu savaş, çok 
azı anlaşmayla olmak üzere, sık sık hâkimiyet değiştiren kente hâkim olanların, 
ilkin sur duvarlarının onarılmasıyla ilgilendikleri, duvar ve burçların üzerine 
yerleştirilen kitabelerden takip edilebilmektedir. Bu nedenle Diyarbakır suru ile iç 
kalesini, kentin savaş tarihinden ayrı tutarak incelemek imkânsızdır. 

Zaman içerisinde değişik adlarla anılan kente, bilindiği kadarıyla, ilk kez 
Amedi adını verenler Asurlulardır. Bölgenin yerleşim tarihi MÖ 7.000’li yıllarda 
başlatılmakla beraber kentin kuruluşunun ne kadar eskiye dayandığı tam olarak 
tespit edilememektedir. 

Aralardaki 8 yıllık Eyyübi, 21 yıllık İlhanlı, 10 yıllık Timurlu ve 3 yıllık 
Safavi Dönemleri haricinde Büyük Selçuklu hâkimiyetine geçtiği 1086 yılından 
bu güne kadar Türk kenti olan Diyarbakır’ın, Türk Dönemi dokusunun açıkladığı 
bu çalışmada, zorunlu olarak başlangıçtan Osmanlı Dönemi sonuna kadar geçen 
süreç irdelenmekte, kitabe metinleri ile yapıları dikkate alınarak kentin fizikî 
yapısı açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çift Sur, Urfa Kapı, Mardin Kapı, Yeni Kapı, Evli Beden 
Burcu, Yedi Kardeş Burcu, Ulu Camii, Mesudiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, 
Seyfeddin Medresesi, İç Kale, Kale Camii, Artuklu Kalesi, Artuklu Kemeri, 
Artuklu Sarayı.

ABSTRACT

The Walls and The Turkish Era Structure of The Diyarbakir City

It could be traced through the inscription panels on the walls and towers that 
the restoration of the city walls were the main occupation of the various rulers 
just after they took over the city mainly and frequently with wars and rarely with 
agreements since its first establishment until the times of Ottoman rule. For this 
reason it is impossible to evaluate the city walls and the inner citadel by separating 
its history of wars. 
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The city took different names throughout the history. It was first called Amedi 
by Assyrians. Although the first settlement date goes back to 7000 BC, the precise 
dating for the city’s very first establishment could not be fixed. 

Apart from eight years of Eyyubi, 21 years of Ilhanli, 10 years of Timurlu and 
three years of Safevi rule the city falls into the hands of Grand Seljuk in 1086, and 
beyond this date Diyarbakir is a Turkish city and this article focuses on the city’s 
Turkish era structure until the end of Ottoman rule by taking into consideration of 
inscription texts and city’s physical structure through its buildings. 

Key Words: Pair City Walls, Urfa Gate, Mardin Gate, Yeni Kapı, Evli Beden 
Donjon, Yedi Kardeş Donjon, Ulu Mosque, Mesudiye Madrasah, Zinciriye 
Madrasah, Seyfeddin Madrasah, Inner Castle, Castle Mosque, Artuklu Castle, 
Artuklu Aqeuduct, Artuklu Palace.

---
Diyarbakır’ın yer aldığı Dicle ve Fırat ırmakları arasında kalan bölgenin1 

yerleşim tarihi MÖ 7000’li yıllara kadar geri götürülebilmekte ancak, kentin 
ilkin ne zaman kurulduğu tespit edilememektedir. Asurluların kente “Amedi” 
adını2 verdiği, Bit-Zamani Arami Kabilesi’nin MÖ 9. yüzyılda başkent yaparak3 
Hurrilerden kalan surları onardıkları yolundaki bilgilerin dışında günümüze pek 
bilgi gelmemiştir. 

“Amedi” adı Roma döneminde Amida’ya4 dönüşmüş, Konstantius döneminde 
bir ara kente “Augusta” denilmişse de (Ebu’l Ferec, 1987: 136) bu ad, kabul 
görmemiş ya da kısa sürede unutulmuştur.5 “Amida” isminin Yakutcadaki bakır 
sikke anlamında kullanılan “Amiday” kelimesinden geldiğini (Tuncer, 2002: 
9), kentin Ptolemais’nin bahsettiği “Ammaia” kenti ile özdeş olma ihtimalinin 
yüksek olduğunu6 belirten yayınlar da bulunmaktadır. Araplar kente iki ad vererek, 
1 Anonim, “Diyarbakır” mad. Yurt Ansiklopedisi III-IV., İstanbul 1982, s. 2231’de, MÖ 
3.000’li yıllarda bölgede Subaruların, MÖ 2000’li yıllarda Hurrilerin yaşadığı belirtilmektedir. 
René Grousset, Historie de l’Arménie des Origines a 1071, Paris 1947, s. 41’de, Güneydoğu 
ve Suriye’de yaşayan “Hurilerin”, “Huri” ve “Mitanniler” olarak ikiye ayrılmalarından sonra 
“Hurilerin” Diyarbakır, “Mitannilerin” Urfa yöresine yerleştikleri belirtilmektedir. 

2 Şevket Beysanoğlu, Anıtlar ve Kitâbeleri ile Diyarbakır Tarihi, C. I., Ankara 1987, s. 3’te, 
Asur Kralı I. Adad Nirari Dönemine (MÖ 1310-1281) tarihlenen bir kılıç kabzasında “Amedi” 
adının yazılı olduğu, MÖ 800, 762 ve 705 yıllarına ait Asur Vali isimlerini bildiren belgelerde 
“Amedi” adının geçtiği belirtilmekte, s. 63’te, “Bit Zamani” kabilesinin “Huri” surunu onardıkları 
anlatılmaktadır. 

3 E. Unger, “Amida” mad., Reallexikon der Assyriologie, C. I., Berlin 1928, s. 94’te, Kentin, Bit-
Zamani kabilesinin merkezi olduğu dönemde de “Amedi” adıyla anıldığı belirtilmektedir. 

4 Carl Ritter, Die Erdkunde des Halbinsellandess Klein-Asien XI., Berlin 1844, s. 22’de, 3. 
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bir Roma sikkesinde “Amida” adının yazılı olduğu belirtilmektedir. 

5 Ammianus Marcellinus, The History, (Çev.: J. C. Rolfe) 1963, XVIII/8-10, s. 63-469 ve XIX/1-8, 
s. 471-511’de, Diyarbakır’dan “Amida” adıyla bahsedilmektedir. 

6 Baumgartner, “Amida” mad., Paulys Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft. 
Neue Bearbeitung 1-2, Stutgart 1894, s. 1833’te, Ammaia kentinin Dicle’nin güneyinde ve 
akıntının çok olduğu yerde bulunduğunu belirtilmektedir. 
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“Kara-Hamid” ve surları ile yapılarının kara taşlarından dolayı “Amid-i Sevad” 
(Kara-Amid) demişlerdir. (Kırzıoğlu, 1953: 5-Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 
1319: 31) Timur’un savaşlarını anlatan Zafername’de Karaca Kale ve Kara Kale 
adlarıyla anılan (Nizameddin Şami, 1949: 184) kente, 20. yüzyıl başlarına kadar 
“Amid” ve “Kara Amid” denilmekteyken bu tarihten sonra, bir tarihte Bekir ibn 
Valid kabilesinin yaşadığı bölgenin merkezi oluşuna dayanılarak Diyar-ı Bekr’e 
izafeten “Diyarbekir” denilmeye başlanmıştır (Salnâme-i Vilayet-i Diyarbekir, 
1318: 157). “Diyarbekir” adı, Süryanilerin iddiasına göre Urfa Kapı yakınlarında 
bulunan Beyt’ül Meryem adına yapılmış büyük kız manastırını işaret eden Dâr-
Bakire, (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 1319: 32) Evliya Çelebi’ye göre “kız 
şehriˮ anlamına gelen “Diyar-ı Bakireˮ kelimesinden türetilmiştir (Evliya Çelebi, 
1314: 24). Bölgede bulunan bakır madenlerine izafeten Atatürk’ün, 15 Kasım 
1937 tarihinde kenti “Diyarbakır” olarak adlandırmasının ardından 10 Aralık 
1937 tarihli, 7789 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kente “Diyarbakır” adı 
verilmiştir (Beysanoğlu, Ş., 1987: 7). 

Dıştakinin yıkıldığı, içtekinin büyük ölçüde ayakta durduğu çift suru, (Gabriel,  
1940: 108-Nasır-ı Hüsrev, 1985: 12-14) merkezde kesişen kuzey-güney ve doğu-
batı doğrultulu iki ana yolu, sur duvarlarına açılmış bu yollarla bağlantılı dört ana 
kapısı ve gizli geçitleri bulunan Diyarbakır, zaman içinde yıkılan ve yeni yapılan 
binalarla biçimlenerek günümüz dokusuna kavuşmuştur. (bkz.: Resim 1)

Resim 1: Diyarbakır Hava Fotoğrafı

Günümüze gelmeyen bir bölümünün kalıntıları hâlen iç kalenin kuzeydoğusunda 
bulunan dış suru, doğu bölümü hariç, genişliği kuzeyden güneye doğru gittikçe 
daralarak 15 metreden 6 metreye düşen bir hendek, çevrelemekteydi (Gabriel, 
1940: 108), (Resim 2, bkz.: s. 2658)
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Diyarbakır tarihi, kentin çoğunluğu savaş, çok azı anlaşmayla olmak üzere 
sık sık hâkimiyet değiştirdiğini göstermektedir. Kente egemen olanların, ilkin sur 
duvarlarının onarılmasıyla ilgilendikleri duvar ve burçların üzerine yerleştirilen 
kitabelerden takip edilebilmektedir. Tarih boyunca sürekli olarak el değiştiren 
kentin sur duvarları ile burçları üzerinde tespit ettiğimiz 637 kitabesinden altısı 
Bizans dönemine aittir. Dördü Yunanca, biri Latincedir. Diğerleri İslam dönemine 
aittir. Savaşlarla sürekli tahrip olduğu için her seferinde yeniden onarılan ve 
tahkim edilen sur duvarlarının gerçekte daha fazla kitabesinin olduğu tahmin 
edilebilir. İslam dönemi öncesinin kitabeleri, Dağ ve Mardin Kapı ile Mardin 
Kapı’nın doğusundaki 50. ile 53. burçlar arasında kalan bölümde yer almaktadır. 
Abbasi dönemi kitabelerinin de bu iki kapıda bulundukları, İslam dönemine ait 
diğer kitabelerinin ise, surun hemen her yerine dağıldıkları görülmektedir. (Çizim 1)

Çizim 1: Sur Üzerinde Kitabe Dağılımı

Erken dönemlere ait kaynak ve kitabe eksikliği, kısmen iki erken tarihli Roma 

dönemi kaynağı ile giderilmektedir. Bunlardan ilkini, Petersburg Akademisi 
Kaiserlichen Müzesi’nde bulunan, MS 222-235 yılları arasına tarihlenen, üzerinde 
“Amida” yazısının bulunduğu sikke (Ritter, 1844: 22, 33. -Oppert, 1863;50-56), 
7 Kitabeleri okuyan ve derlenmesinde yardımlarını esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Aynur 
Durukan’a burada teşekkür ederim. Kitabe metinleri için bkz.; C. Parla, Türk-İslâm Şehri Olarak 
Diyarbakır, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara 1990, s. 165-249: C. Parla, “Osmanlı Öncesinde Diyarbakır: Kente Hâkim Olanlar ve 
Bıraktıkları Fiziksel İzler”, I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu 
20-22 Mayıs 2004 Bildiriler, Diyarbakır 2004, s. 247-284. 
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diğerini 359 yılında kentte bulunan Roma’lı asker Ammianus Marcellinus’un 
anlattıkları oluşturur. Ammianus Marcellinus’a göre Konstantius, henüz sezarken 
güçlü duvar ve kulelerle çevreleyerek büyüttüğü kentin, kendi adıyla anılmasını 
istemiş ve gerektiğinde komşu kentlilerin sığınabilmesi için duvarlarla çevreli 
Antoninupolis adında bir başka kent daha inşa ettirmiştir. (Marcellinus, A., 
1963; XVIII/8-10: 63-469 ve XIX/1-8: 471-511). Kent tarihi, surlarının tarihi 
ile örtüşen Diyarbakır’ın tanımlanabilmesi, öncelikle kent restitüsyonu yapmayı 
gerektirdiğinden, Diyarbakır’ın, birbirine yakın iki tarihte, iki aşamada surla 
çevrilerek büyütüldüğünün ileri sürüldüğü kent restitüsyonu (Gabriel, 1940: 180-
181) genel kabul görmektedir. 

Bu restitüsyona göre kentin ikinci kez büyütülerek bugünkü surların çevrelediği 
alana kavuşturulması, Dağ Kapı’nın doğu burcunda bulunan 4. yüzyıla ait bir 
kitabe verisi (Gabriel, 1940: 136, 181-182) ile Diyarbakır’ın Bizanslılarda 
kaldığı, Nusaybin’in Perslere verildiği 363 yılı barış anlaşmasının (Salnâme-i 
Vilâyet-i Diyarbekir-1302: 19) ardından, bölge halkının kente taşınmasına 
dayandırılmaktadır (Gabriel, 1940: 181-182). 

İznik Konsili’nin 325 yılında “Piskoposluk” payesi verdiği Diyarbakır’da 
(Ritter, 1844: 32) bu tarihte en azından bir kilisenin sur içinde bulunduğu kabul 
edilebilir. (Parla, 2004: 255). İç kalede bulunan erken tarihli iki kiliseden (Sami, 
1308: 2202) Nesturilere ait Manastır Kilisesi (Berchem,-Strygowski, 1910: 
173) ile Rum Kilisesi’nin8 inşa tarihleri bilinememekte buna karşın, Urfa Kapı 
yakınlarındaki Meryem Ana Kilisesi’nin ilk yapısı, Nusaybinli Mar Afram’ın, 
300 yılında bu kilisede vaftiz edildiği bilgisine dayanarak en geç 300 yılına 
tarihlenebilmektedir (Parla, 1990: 29). 

Konstantius’un, kenti surla çevreleyerek büyütürken Meryem Ana Kilisesi’ni 
Sasani tahribine, (Dolapönü, 1956-58: 349) Urfa Kapı ile Deva Hamamı 
yakınlarında bulunan kentin batı yarısındaki iki kaynak suyunu stratejik önemleri 
nedeniyle düşman kontrolüne, dolayısıyla sur dışına bırakabileceğini düşünmek 
oldukça zordur (Parla, 2004: 256). Öte yandan, 363 yılı anlaşmasının ardından, 
Nusaybinliler’in bir kısmının Diyarbakır’ın yeni kurulan bir semtine, (Gibbon, 
1987: 331) diğerlerinin adlarını verdikleri etrafı duvarla çevrili “Nisibeos” adlı 
kente yerleştirilmeleri (Honigmann, 1970: 3), Diyarbakır’a yerleşenlerin kentin 
8 Veriler, inşa tarihi bilinemeyen Rum Kilisesi’nin, bugünkü Kale Camii’nin yerinde bulunduğuna 
işaret etmektedir. Berchem, M.-Strzygowski, J., Amida, Heidelberg 1910, 173’te, Paşa Sarayı 
yakınlarındaki Halifeler döneminde camiye çevrildiği ileri sürülen kilisenin kentin en erken tarihli 
kilisesi olabileceği üzerinde durulmaktadır. 
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büyütülmesini (Gabriel, 1940: 179-180) gerektirecek sayıda olmadığını ortaya 
koymaktadır.9 

Hesaplar (Parla, 2004: 251-252), kent surunun kalkan balığı biçimini almasında 
kesin rol oynadığı anlaşılan topoğrafik yapısının yanı sıra, nüfus-arazi ilişkisinin 
de, iç kalede yer aldığı genel kabul gören Hurri kentinin aşağı yukarı bugünkü 
Diyarbakır kentini kapsayacak biçimde Konstantius tarafından bir seferde 
büyütülerek surla çevrildiğini göstermektedir (Parla, 2004: 256). Bu tarihten çok 
sonra İmparator Anastasius, kenti yeniden imar etmeye ve henüz tamamlanmamış 
surunu sağlam biçimde tamamlamaya devam ederek, 518 yılında Nesturi Manastır 
Kilisesi’ni onartmış (Berchem-Strygowski, 1910: 173) ve iç kalede kışlalar inşa 
ettirmiştir (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir-1319: 33). 

Bizanslılarla Sasaniler arasında hemen her yıl savaş olması, 528 yılında 
İmparator Justinianus’un, Diyarbakır surunu yeni duvarlarla destekleyerek tahkim 
etmesine ve Dara ile Diyarbakır arasına birkaç kale ile şato yaptırmasına neden 
olmuştur (Procopius, 1961: 123-131). Piskopos Simeon döneminde10 konsilin 
izniyle kentte yeni kiliseler11 yapılmış olmalıdır. 544 yılında Ayn-ı Ze’ura kaynak 
suyu civarına inşa edilen Mar Zuoro Kilisesi (Dolapönü, 1956-58: 349), Ayn-ı 
Ze’ura kaynak suyu Urfa Kapı yakınında olduğundan bu bölgede aranmalıdır 
(Parla, 1990: 32). 

Diyarbakır Metropoliti Mar-Mara’nın, 520 yılında yaptırdığı Mar-Şilo 
Kilisesi’nin yeri bilinememektedir (Dolapönü, 1956-58: 349). Bu dönemde 
ayrıca, Diyarbakır’ın en eski kiliselerinden olan Meryem Ana Kilisesi’nin 
güneydoğusunda bulunan Mar-Kozma ve Damyana Kiliseleri yapılmış olmalıdır 
(Parla, 1990: 34, 127). (Çizim 2, bkz.: s. 2656) 

Sasanilerin tahrip ettikleri kent sinagogunun yerine, 6. yüzyıl başlarında 
yenisinin yaptırıldığı bilinmektedir (Berchem-Strzyyygowski, 1910: 166). 
Sasanilerden kaldığı ileri sürülen sarayın (İzgil, 1939: 12-13) ise, yeri ve inşa 
tarihi hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bizans İmparatoru Heraklius’un 628-629 
yılında bugünkü Ulu Cami’nin yerinde kilise yaptırdığı tarihte, Meryem isimli bir 
hanımın (627-638) kent yöneticisi olduğu ve Rum Kapısı yakınlarında bir kilise 
inşa ettirdiği ileri sürülmektedir (Beysanoğlu, 1987: 154-155). 7. yüzyılın ikinci 
9 Ammianus Marcellinus, The History, (Çev.: J. C. Rolfe) 1963, XIX, 1-8, s. 483’te, 359 yılında 
yapılan savaşta 120.000 kişilik kalabalık bir nüfusun kent surları içinde sıkıştığından bahsedilmesi, 
öncelikle nüfus-arazi denkleminin kurulmasını gerektirmektedir. 

10 C. Ritter, Die Erdkunde des Halbinsellandess Klein-Asien XI., Berlin 1844, s. 22, 33; Jules 
Oppert, Expédition Scientifique en Mésopotamie exécutée par ordre du Gouvernement de 
1851 a 1854. C. I., Paris 1863, s. 32’de, 451 yılında Piskopos Simeon’un İstanbul’da Kadıköy’e 
gittiği belirtilmektedir. 

11 C. Ritter, age, s. 32’de, 5. yüzyılda Diyarbakır’da kesişlerin yaşadıklarından bahsedilmektedir. 
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yarısında iki kilise daha bulunduğu bilinen kent, bu yüzyılda eski gücünü kaybeden 
Bizans İmparatorluğu’nun yanı sıra, taht kavgalarıyla uğraşan Sasanilerin bölgede 
yarattıkları boşluğu dolduran (Ritter, 1844: 32) Arap orduları tarafından 638 
yılında yapılan bir savaşla alınır (Sami, 1308: 2203). 

Urfa Kapı’nın güneyindeki 22. burcun güneyinden başlayarak kente doğru 
sokulan kesimiyle Mardin Kapı arasında yer alan burç kitabeleri, Büyük Selçuklu 
ve Artuklu dönemlerine tarihlenmekle birlikte, burçlar haricindeki sur duvarlarının 
Bizans dönemine ait olabileceği ileri sürülmektedir (Gabriel, 1940: 179). Bu 
kesimin Konstantius’un çevrelediği duvarlardan daha sonraki bir dönemde 11. 
yüzyılın sonu 12. yüzyılın ortalarında yapılmış olabileceği, kentin güneybatısında 
bulunan Meryem Ana, Mar Kozma ve Damyana Kiliselerinin, muhtemel eski sur 
duvarının üzerinde bulunan bir yola hemen hemen aynı mesafeyi koruyarak inşa 
edilmeleri dikkate alınarak ileri sürülmektedir (Parla, 2004: 259). 

Mevcut veriler kent akropolünün, iç kalede bulunan höyük üzerinde yer 
aldığını ve burada bir altarın bulunabileceğini düşündürmektedir (Moltke, 1877: 
234). Günümüze gelmemiş kent tiyatrosunun iç kalede bulunuşuna dayanarak 
kentin agorasının, kentin Selefkosların egemenliğine geçtiği dönemde iç kaleyi 
çevreleyen surun dışında, bugünkü Saray ya da Küpeli Kapı’dan birinin çok 
yakınlarında bulunabileceği ileri sürülmektedir (Parla, 2004: 259-260). 

Kitabelerine ve yapısal özelliklerine dayanılarak, iç kaleyi 67. burca kadar 
batısından yay gibi çevreleyen sur duvarının Osmanlı döneminde yapıldığı 
öne sürülmektedir (Gabriel, 1940: 180). Ancak, iç kalenin Dingil Hava denilen 
yerinde Mervanoğulları döneminde bir saray yapıldığının (Beysanoğlu, 1987: 
186) bilinmesi, K’ ile 67. burcu birleştiren sur duvarının, en azından 11. yüzyıl 
sonunda aşağı yukarı aynı yerde olduklarına işaret eder. Zamanla harap olan söz 
konusu sur duvarları, Osmanlı Dönemi’nde eski temelleri üzerinde yeniden inşa 
edilerek yükseltilmiş olabileceğini düşündürmektedir (Parla, 1990: 121). 

Saray Kapısı ile iç kalenin doğusundaki Dicle Kapı’nın bulunduğu varsayılan 
bölgeyi birleştiren yolun doğu-batı hattından şaşmayışı, Helenistik Dönem sonrası 
Selefkos ve erken dönem Roma kentlerinin yol yönlendirmeleriyle uyumludur 
(Parla, 1990: 121). 

Diyarbakır’ın Araplarca fethi sırasında (El-Balâzuri, 1987: 247) ölenler, 
Sahabeler Türbesi’nin (Berchem-Strzyygowski, 1910: 51) bulunduğu alana 
defnedildiklerinden, Halifeler döneminde camiye çevrildiği ve iç kalede yer aldığı 
ileri sürülen Rum Kilisesi’nin, camiye çevrilen ilk yapı olduğu düşünülmektedir 
(Parla, 2005: 76). Bu savaşta yaralanarak ölen komutanlardan Sa’saa ise, kendi 
adına yaptırılan caminin (Beysanoğlu, 1963: 202) türbesine gömülmüştür 
(Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir-1302: 32). 
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741-742 yılında Emevi Halifesi Hişam, Dicle Köprüsü’nü yaptırır (Berchem-
Strzyygowski, 1910: 32-34). Kentin, bir ayaklanmayla el değiştirmesinin ardından 
sur duvarlarının büyük bölümünü tahrip ederek Diyarbakır’ı 898 yılında tekrar 
almayı başaran Halife Mu’tezid, muhtemel ayaklanmalara karşı surun Dağ Kapı 
civarındaki bir bölümünü yıktırır. Kitabeler, 297/909-910 yılında bu bölümün 
yeniden inşa edildiğini göstermektedir (Parla, 2004: 261-262). 

Halife Ebu Muhammed Ali el- Muktefi bi’llâh adına (902-907) Diyarbakır’da 
kesilmiş altın sikke, (Artuk-Artuk, 1971: 121-849) kentte bir darphanenin 
bulunduğunu göstermektedir (Parla, 2004: 261). Darphanenein en iyi korunan yer 
olan iç kalede bulunduğunu düşünmekteyiz. 

997 yılında İbn Dinme adında bir kişinin yönetimi ele geçirmesiyle 
Diyarbakır’da, 1085 yılına kadar sürecek Mervanoğulları dönemi başlar. İbn 
Dimne, Büveyhilerin tahrip ettiği surları tamir ettir (Salnâme-i Vilâyet-i 
Diyarbekir-1302: 67) ve alçak duvarlarını yükselttirerek (İbn al Azraq al-Fariqi, 
1959: 82-83) kentin doğu suru üzerine, Dicle’ye bakan bir saray yaptırarak sur 
duvarına sarayla ilişkili Dicle Kapı’sını açtırır (Beysanoğlu, 1987: 186). 

Türklerin bölgede görünmeye başlamasıyla Mervanoğulları’nın sur tahkimine 
giriştiklerini gösteren dört kitabe, 46, 49, 54 ve 56. burçlar üzerinde bulunmaktadır 
(Parla, 2004: 263-264). Bu dönemde, kentin iki yüz sütunlu bir Ulu Camii ile 
bu caminin yakınında çok özenilerek taştan yapılmış bir kilisesinin bulunduğu, 
kent ortasındaki bir kaynak suyu ile Diyarbakır’ın bahçelerinin sulandığı 
anlatılmaktadır (Nasır-ı Hüsrev, 1985: 12-14). 8. yüzyılda Emevi Halifesinin 
yaptırdığı ancak, sonradan yıkılan Dicle Köprüsü, Mervanoğlu Nizam üd-Devle 
tarafından yeniden yaptırılır. (Berchem-J. Strzygowski, 1910: 32-34). 

4, 9, 61. ve 68. burçlar üzerinde bulunan beş kitabe, Bizans ve Haçlı 
ordularının 1062 yılında gerçekleştirdikleri kuşatmanın kaldırılmasının ardından 
Mervanoğullarının sur duvarlarını tahkim ettiklerine tanıklık etmektedir (Parla, 
2004: 264-265). 

1086 yılında Büyük Selçuklular’ın kenti almasıyla, aralardaki 8 yıllık Eyyubi, 
21 yıllık İlhanlı, 10 yıllık Timurlu, 3 yıllık Safavi dönemi sayılmayacak olursa, 
kentte günümüze kadar sürecek olan Türk Dönemi başlar. Diyarbakır Ulu 
Camii avlusunun batı cephesinde yer alan 1117-1118 tarihli Melik Şah oğlu Ebu 
Şucâ Muhammed’in adının bulunduğu kitabe, Ulu Caminin Büyük Selçuklular 
döneminde büyük ölçekte yenilendiğini göstermektedir (Parla, 2004: 219-220). 

Büyük Selçuklu döneminden (1086-1093) kalan, kent surlarının tahkimine 
yönelik faaliyetleri gösteren üç kitabeden ikisi 28. ve 57. burçların inşasını 1091-
1092 tarihli olanı ise, 13. burcun yenilendiği bildirmektedir (Parla, 2004: 265-266). 



2473

Kısa süreli Suriye Selçukluları (1093-1097) döneminde 10. burç inşa edilmiştir 
(Parla, 2004: 266). 

Sur duvarları üzerinde İnaloğulları dönemine (1097-1183) ait herhangi bir 
kitabe bulunmamaktadır. Diyarbakır Ulu Camii’nin 1140-1141 tarihli kitabesinden 
(Parla, 2004: 221-222), avlunun üst kat ve revakların bu dönemde yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır (Parla, 1990: 53). İnaloğulları’nın ayrıca Ulu Cami avlusunda 
Şafilere ait bir bölüm yaptırılmış olabilecekleri ileri sürülmektedir (Gabriel, 1940: 
191). (Resim 3, bkz.: s. 2659).

Mardin Kapı’nın batı açıklığının örülmüş bölümü üzerinde bulunan 1145-1155 
tarihli kitabe, Nisanoğulları döneminde (1142-1183) bu kapının üstüne Hz. Ömer 
Camii’nin yaptırıldığını belirtir (Parla, 2004: 267-268). Nisanoğlu Ebu’l Kasım 
Ali’nin (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 1302: 75), üç kitabesinden biri Ulu 
Camii avlusunun doğu cephesinin alt katında, diğeri Kale Camii Minaresi’nde 
bulunur (Parla, 2004: 225-226). Kale Camii’ne bitişik mekânın penceresi üzerinde 
yer alan üçüncüsü ise, kiliseden çevrilen bu caminin yerine 1162-1163 tarihinde 
yenisinin inşa edildiğini göstermektedir (Parla, 2004: 214-215), (Resim 4, bkz.: 
s. 2659).

12. yüzyılın ikinci yarısında, artan Eyyubi baskıları nedeniyle sur duvarlarının 
tahkimine girişildiği 14, 51, 55, ve 61. burçlarda bulunan kitabe metinlerinden 
anlaşılmaktadır (Parla, 2004: 269-270). 1183 yılında Eyyubilerin yardımıyla Di-
yarbakır’a hâkim olan (Beysanoğlu, 1987: 298-301) Artuklular (1183-1232), ilk 
iş olarak Şiraz halıları ile boy ölçüşebilecek kalitede üretim yapan bir halı atölye-
si kurarlar (Ritter, 1844: 36). Eyyübilerin Diyarbakır’ı alma niyetleri karşısında 
surları güçlendirdiklerini gösteren kitabeler, 9. ve 29. (Evli/UluBeden) burçları 
üzerinde bulunmaktadır (Parla, 2004: 270-271), (Resim 5, bkz.: s. 2660).

Musul Atabeklerinin yardımı ile 1199’da Eyyubileri yenerek (Turan, 1973: 
174-175), iç kaledeki 70. burcun batısına açtıkları kapı üstüne zafer sevincini 
yansıttıkları 1198-1199 tarihli kitabeyi yerleştirirler (Parla, 2004: 271). 

Mesudiye ve Zinciriye Medreseleri Artuklu eseridir (Sözen, 1970: 104, 153). 
1208 tarihli çeşme kitabesine göre günümüze gelmeyen Şücaiye Medresesi de 
bu dönemde inşa edilmiştir (Sözen, 1972: 189-190). 1156 yılında Diyarbakır’da 
doğan, 1233 yılında Şam’da ölen bilgin Seyfeddin-i Amidi’ye mal edilen ve 12. 
yüzyıl sonu 13. yüzyıl başında yaptırılmış olabileceği ileri sürülen Seyfüddin 
Medresesi, günümüze gelemeyen bir diğer Artuklu yapısıdır (Sözen, 1971: 135). 

1202-1203 tarihinde Eyyubilere tabi olmak zorunda kalan Artuklular (Turan,  
1973: 176), bu tarihten sonra iç kaledeki höyük üstünde yer alan sarayın bulunduğu 
bölgeyi içine alacak biçimde beşgen planlı küçük bir kale inşa ederler. 
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İç kale surunun kuzeybatı yüzündeki, kapı kemerinde yer alan 1206-1207 
tarihli kitabeye dayanılarak, İç kaleyi kuzeybatısından sınırlayan sur duvarıyla 
höyük üstündeki küçük korunaklı beşgen kaleyi, Artuklu sarayı ile ilintili olarak, 
Artuklu dönemine tarihlemek ve beşgen kalenin yapıldığı sırada, iç kaleyi kuzey 
ve güney olmak üzere ikiye ayırarak 68. burcun daha güneyine saplanan sur 
duvarının da bu dönemde inşa edildiğini ileri sürmek mümkündür (Parla, 2004: 
272), (Resim: 6, bkz.: s. 2660).

37. (Yedi Kardeş) burcunun bu dönemde inşa edildiği, burcun üzerinde yer alan 
Artukoğlu Mahmud adına yazılmış 1208-1209 tarihli kitabeden anlaşılmaktadır 
(Parla, 2004: 273). (Resim: 7, bkz.: s. 2661).

İç kalede Viran-Kal’a denilen tepede bulunan sarayın, Artuklu Mahmud 
tarafından yaptırıldığı kesinleşmiş (Aslanapa, 1961: 10-18), ve burada bulunan 
su kaynağının, 1202-1206 yıllarında Artuklular tarafından tonoz örtülü büyük bir 
havuz içerisine alındığı tespit edilmiştir (Sözen, 1971: 226), (Resim: 8, bkz.: s. 
2661). 

1223-1224 tarihli kitabe, günümüze gelemeyen Ambar Çay’ı köprüsünün de 
Artuklular tarafından yaptırıldığını göstermektedir (Parla, 2004: 247-248). 

1231-1232 yılında Diyarbakır’ı alan Eyyubi Sultanı Melik Kamil, kenti 
çevreleyen dış suru yıktırarak taşlarını içteki surun kuvvetlendirilmesinde 
kullanmıştır (Beysanoğlu, 1987: 52). 

9. ve 10. burçların kitabeleri, ilki 1235, ikincisi 1236 yılında gerçekleştirilen 
ard arda iki Anadolu Selçuklu kuşatmasının (Ebû’l Ferec, 1987: 535) ardından 
Eyyubilerin surları tahkim ettiğini göstermektedir (Parla, 1990: 191-192). 

1240 yılında yapılan bir anlaşma ile Diyarbakır’ı alan Anadolu Selçuklularının 
Nebi Camii yakınında, Şafiler için günümüze gelemeyen bir camiyi yaptırılmış 
olabilecekleri ileri sürülmektedir (Sözen, 1971: 43-47). İlhanlılar, 37 yıl süren 
Anadolu Selçuklu hâkimiyetine sultan unvanı verdikleri Artuklu II. Necmeddin 
Gazi’yi Diyarbakır’a vali tayin etmek suretiyle son verirler (Turan, 1973: 189-
190). (Çizim 3, bkz.: s. 2656).

1334-1335 yılları arasında yaptırıldığı söylenen İskender Paşa ile Ulu Camii 
Mahalleleri arasında bulunan günümüze gelememiş İmadiye Mescidi ile aynı adla 
anılan mahallede yer alan günümüze gelememiş Hüsameddin Camii, Mardin 
Artukluları döneminde (1298-1393) inşa edilmişlerdir (Beysanoğlu, 1963: 202-203). 

1392-1393 yılında Diyarbakır’ı alan Timur, tüm ev ve sur duvarlarının 
yıkılmasını emrederek kenti yağmalatır (Yinanç, 1945: 621). Timurlu döneminin 
(1394-1404) ardından Diyarbakır, Akkoyunlu hâkimiyetine (1404-1508) girer 
(Sümer, 1967: 34). 73. burç ile 74. burç arasında yer alan 1449-1450 tarihli iki kitabe 
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metninden sur duvarlarının Akkoyunlular tarafından onarttığı anlaşılmaktadır 
(Parla, 2004: 276-277). 

Ulu Camii’nin Şafiler bölümünde yer alan 1469-1470 tarihli kitabe (Parla, 
2004: 237-238), ilkin İnaloğulları döneminde yapıldığı kabul edilen bu caminin, 
Akkoyunlu döneminde yenilendiğini göstermektedir (Parla, 1990: 69). 

Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan, bugünkü Hindi Baba Kapısı’nın güneyindeki 
kaynak suyu civarına Balıklı Mescidi inşa ettirmiştir (Beysanoğlu, 1963: 203). 
Ayni Minare (Hoca Ahmet), Safa, Şeyh Matar (Kasım Padişah), Şeyh Yusuf, Lala 
Bey ve Nebi Camii, Hamza Bey, İbrahim, İzzeddin, Taceddin, Kaçık Budak ve 
Hacı Büzürk Mescidi gibi pek çok cami ve mescit Akkoyunlu döneminde inşa 
edilmiştir (Sözen, 1971: 52-55). 

Muslihiddin Lâri (İpariye) Medresesi (Sözen, 1970: 151-153) ile Uzun Hasan, 
ve İpariye Tekkelerinin Uzun Hasan tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir 
(Beysanoğlu, 1987: 466). 

Kuyumcular çarşısı yakınındaki Mirza Hamamı ile Dağ Kapı yakınındaki 
Sunakiye Hamamı günümüze gelemeyen Akkoyunlu dönemi hamamlarındandır. 
Akkoyunlu öncesinde küçük ölçekli mahalle oluşumuna rastlanmayan kentte 
Akkoyunlularla birlikte mescit, zaviye ve camilerin etrafında aynı adla anılan yeni 
mahalleler kurulmuş ve çarşı bölgelerine hamamlar yapılmıştır (Parla, 1990: 134). 
(Çizim 4, bkz.: s. 2657).

1508 yılında Şah İsmail’in eline düşen kenti, 1515-1516 yılında Osmanlılar 
alır. (Yinanç, 1945: 622-623). Osmanlı döneminde daha önceki tüm dönemlerde 
inşa edilenden çok daha fazla cami, mescit ve hamam inşa edilmiş, bunların 
etraflarında kendi adlarıyla anılan küçük mahalleler oluşmuştur (Yılmazçelik,  
1999: 195-210). 

Bıyıklı Mehmet Paşa iç kaledeki Hükûmet binasının yanı sıra Fatih Camii 
olarak da anılan ilk Osmanlı Camii’ni inşa ettirir (Beysanoğlu, 1990: 520-525). 

Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle iç kaleye Küpeli ve Saray Kapı’nın12 
da bulunduğu, 16 burçlu bir bölüm eklenerek (Beysanoğlu, 1990: 535), iç kale 
alanı büyütülmüş (Parla, 2004: 253), 27 gözlü bir su kemeriyle 9 ve 10. burçlar 
arasından kente Hamravat suyu getirilmiştir (Beysanoğlu, 1990: 542). 

Deva, Çardak, Küçük, Paşa, Melek Ahmet Paşa, ve Vahap Ağa Hamamı, 
Deliller, Hasan Paşa, Çifte, Eğiller, Ketenciler, Salos, Vakıf, Pamukçular, İpekoğlu, 
Abacılar ve Kilimciler Hanları inşa edilmiştir (Beysanoğlu, 1990: 547, 550-551, 
580, 598, 618, 651-657). 
12 Saray Kapısından çıkarak kente doğru, doğu-batı doğrultusunda devam eden yolun kuzeyinde 
kalan Artuklu Medresesi ile Akkoyunlu Camii, söz konusu yolun eskiliğini gösterdiği gibi, Saray 
Kapının yerinde Osmanlı öncesinde de bir kapının bulunabileceğine işaret eder. 
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XVII. yüzyılda, Devegeçidi Çayı üzerinde IV. Murad, Pamuk Çayı üzerine 
Dilaver Paşa Köprüleri yaptırılmıştır (Beysanoğlu, 1990: 658). 

Diyarbakır’ın fizikî dokusuna bakıldığında, Arapların kenti aldıkları 638 
yılından sonra uzunca bir süre iki ana yola bağlı eski dokusunu koruduğu görülür. 
Kentin İslâm dünyası ile tanışmasının hemen ardından merkez bölgeye yaptırılan 
Sa’saa Camii ile İslâmi donatılar kentte yerini almaya başlar. 11. yüzyılda var 
olduğu bilindiği halde kesin inşa tarihi ve banisi bilinemeyen ilk Ulu Camii de 
merkeze yapılmıştır. XI. yüzyılda Dağ Kapı, XII. yüzyılda Mardin Kapı’nın 
mescide dönüştürülmelerinde siyasi birtakım etmenler rol oynamış olmalıdır. 
Kent merkezinde bulunduğu bilinen Roma ve Bizans dönemi sarayının (Nasır-ı 
Hüsrev, 1985: 12-14) aksine, Mervanoğulları, İnaloğulları, Artuklu ve Osmanlı 
Sarayları iç kalede yer alırlar. 

Diyarbakır, medreselerle Artukoğulları döneminde tanışır. İlk kuruluşu 
Halifeler dönemine dayandırılan şehit mezarlarının dışında, İnal ve Nisanoğulları 
Dönemi’nde olduğu gibi, Artuklular zamanında da türbe yapılmamıştır. Artuklular, 
iç kaledeki saraylarının ve askerî birliklerin emniyeti için bu alanı küçülterek 
kontrol altına almışlardır. Kurdukları halı atölyeleri ve şehirlerarası yollar üzerine 
inşa ettikleri köprülerle ticari faaliyetleri canlandırdıkları görülmektedir (Parla, 
2005: 79). 

Akkoyunlularla birlikte inşa edilen tekke, zaviye, tarikat yapıları ile cami 
ve mescitlerin etrafında küçük ölçekli mahalleler oluşmuştur. Bu mahallelerde 
yaşayanların başlangıçta merkezle ilişkileri çarşı, pazar ihtiyaçlarıyla sınırlıdır. 
Akkoyunlular’ın çarşı bölgelerine yaptıkları hamamların, bir yandan esnafın 
ihtiyacına cevap verirken diğer yandan halkın bu bölgeye çekilmesine yardımcı 
olmakla iki işlevi birden yüklendikleri anlaşılmaktadır. İç kaledeki Sahabeler 
Türbesi hariç tutulursa, ilk kez yine bu dönemde cami avlularına bani türbelerinin 
yapıldığına tanık olunur. Akkoyunlu döneminde özellikle kentin kuzeybatı 
kesiminde, sur duvarlarına yakın kısımlarda yapılaşmanın arttığı görülür. 

Kentin çarşı ve pazarları, Dağ Kapı-Mardin Kapı’yı birleştiren kuzey-güney 
hattındaki yol boyunca sıralanmaktadır. Doğu-batı hattındaki ana caddenin iki 
yanında (Urfa Kapı’dan Ulu Camii önlerine kadar) karşılıklı çarşı ve pazarlar 
bulunmaktadır. Söz konusu yollar üzerindeki bu çarşılar, kent içiyle olduğu 
kadar kentler arası yollarla da bağlantılı olduklarından çağlar boyunca işlevlerini 
sürdürerek varlıklarını korumuşlardır. Buğday Pazarı, Sipahi Pazarı gibi çarşı, 
pazar ve hanların yer aldığı günümüz ticari dokusunun, kentin eski dönemlerinden 
itibaren varlığını koruduğu, Ulu Camii’nin doğusunda bulunan meydanın ise, 
muhtemelen Roma dönemi forumunun üzerinde yer aldığı düşünülebilir (Parla, 
2004: 280). Kent merkezi, ana yollar, çarşıların bulunduğu kesimler, Meryem Ana 
Kilisesi’nin bulunduğu güneybatı kısımdaki kiliselerin arasında kalan bölge ile 
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ızgara planlı Hasırlı Mahallesi’nin bulunduğu alanda kent hâlen eski dokusunu 
korumaktadır (Parla, 1990: 131-2004: 282). 

SONUÇ

Konstantius döneminde (MS 377 öncesi) genişletilerek yeni bir sur içerisine 
alınan kentte, Artuklu dönemi sonuna kadar kent merkezinin önemini koruduğu, 
Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde merkezin çarşı, pazar alanı olma dışında 
önemini yitirdiği, dini amaçlı işlevlerin, merkezdeki Ulu Camii ile birlikte merkez 
dışında kurulan tekke, zaviye ve mahalle camileriyle mahalle mescitlerinin 
çevresinde gerçekleştirilmeye başlandığı, Cumhuriyet döneminde ise, büyük 
ölçüde restorasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilerek yeni donatıların eklendiği 
kentin olağanüstü büyüyerek sur dışına taştığı rahatlıkla ileri sürülebilir. 
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