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1. Kentin sur duvarlarý ve burçlarý üzerinde
yer alan kitabelerin transkripsiyon ve
çevirileri 1990 yýlýnda hocam Prof. Dr.
Aynur Durukan tarafýndan yapýlmýþ, o
tarihte devlet lisan okulu öðretim üyesi olan
Hüseyin Akýncý tarafýndan kontrol
edilmiþtir. Daha önce yayýnlara geçmiþ
bulunan kitabe metinleri ile karþýlaþtýrýlarak
yeniden derlenen söz konusu kitabeler,
transkripsiyon ve çeviri olarak (Parla, 1990,
165-249)’da yer almýþtýr. Hocam Prof. Dr.
Aynur Durukan ve Hüseyin Akýncý’ya
burada bir kez daha teþekkür ederim.
2. Nasýr-ý Hüsrev (1985, 13), kentin dört ana
kapýsýndan kuzeydekinin Ermeni,
batýdakinin Rum, güneydekinin Tell,
doðudakinin Su Kapýsý olarak
adlandýrýldýðýný söylemektedir. Evliya
Çelebi’de (1314, 30), kapýlardan kuzeydeki
Dað, batýdaki Rum, güneydeki Mardin,
doðudaki Yeni Kapý isimleriyle geçer.
Gabriel’de ise (1940, 1-29), kapýlarýn isimleri
ayrýntýlý olarak belirtilmekte, farklý olarak
kuzeydeki Dað Kapý, Harput Kapýsý olarak
adlandýrýlmaktadýr.

Tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerden biri olan Diyarbakýr’ýn, sur ve
yapýlarýný inceleyen çalýþmalar giderek çoðalmýþ olmakla birlikte, kitabe
metinlerinin pek dikkate alýnmadýðý gözlemlenmektedir. Oysa kentin,
bugünkü bilgiler ve kitabe verileri ýþýðýnda yeniden incelenmesi ve tarihi
süreç içerisinde nasýl biçimlendiðinin ortaya konmasý gerekmektedir.
Kuþkusuz böyle bir çalýþma, kente egemen olanlarýn, Diyarbakýr’a nasýl
biçim verdiklerini açýkça gözler önüne serecektir. Bu makalede,
baþlangýçtan 16. yüzyýl ortalarýna kadar geçen zaman dilimi içerisinde
kent dokusunun ve surlarýn nasýl biçimlendiði, derlenerek tekrar okunan
kitabeler, kent tarihi ve bina konumlarý dikkate alýnarak saptanmaya
çalýþýlmýþtýr (11).
Merkezde kesiþen kuzey-güney ve doðu-batý doðrultulu iki ana yolu, bu
yollarla baðlantýlý dört ana kapýsý (22) ve gizli geçitleri bulunan, zaman
içinde yýkýlan ya da yeni yapýlan binalarla biçimlenerek günümüz
dokusuna kavuþan kentin, kuzeydoðu ucunda iç kale yer almaktadýr
Çizim 1).
(Ç
Dýþtakinin alçak, içtekinin yüksek tutulduðu birbirine paralel çift surla
çevrili olan (Nasýr-ý Hüsrev, 1985, 12-14) Diyarbakýr’ýn dýþtaki suru, kuzey,
batý ve güney yönlerinde geniþliði kuzeyden güneye doðru 15 metreden 6
metreye düþerek daralan bir hendekle çevrelenmiþtir (Gabriel, 1940, 108).
Günümüze ulaþmayan dýþ surun bir bölümünün kalýntýlarý, Ýç Kale’nin
Resim 1).
kuzeydoðusunda bulunmaktadýr (R
Tarih boyunca sürekli olarak el deðiþtiren kent surlarý üzerinde tespit
ettiðimiz altmýþ üç kitabeden altýsý, Bizans dönemine aittir. Dördü
Yunanca, biri Latincedir. Diðerleri Ýslam dönemine aittir. Savaþlarla
sürekli tahrip olduðu için her seferinde yeniden onarýlan ve tahkim edilen
sur duvarlarýnýn, gerçekte daha fazla kitabesinin olduðu düþünülebilir.
Ýslam dönemi öncesinin kitabeleri, Dað Kapý ve Mardin Kapý ile, Mardin
Kapý’nýn doðusundaki 50. ile 53. burçlar arasýnda kalan bölümde yer
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Resim 1. Ýç Kale’nin kuzeydoðusundaki dýþ
sura ait kalýntýlar (C. Parla, 2004).

Çizim 1. Günümüze gelen / gelemeyen
yapýlarýyla Diyarbakýr (Parla, 1990; 2004,
255).

almaktadýr. Abbasi dönemi kitabelerinin de bu iki kapýda bulunduklarý,
Ýslam dönemine ait diðer kitabelerin ise surun hemen her yerine
daðýldýklarý görülmektedir. Kitabelerin bir kýsmý silindikleri için
Çizim
okunamamýþ, okunabilen kýrk üçüne bu makalede yer verilmiþtir (Ç
2).
Bizans ve Bizans öncesi dönemlere ait sýnýrlý sayýdaki kitabe verisinin,
surlarýn Ýslam öncesi durumunu açýklamada yetersiz kalýþlarýnýn yarattýðý
boþluk, kýsmen, Roma dönemine ait erken tarihli iki kaynak ile
giderilebilmektedir. Bunlardan ilkini, Petersburg Akademisi Kaiserlichen
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3. Cete, Roma Ýmparotoru Hadrian’dan
sonra “Sezar” sýfatýnýn imparator oðullarýna
verilen bir ünvana dönüþtüðünü
belirtmektedir (1993, 52).
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Müzesi’nde bulunan ve 222-235 yýllarý arasýna tarihlenen “Amida” yazýlý
sikke (Ritter, 1844, 22, 33), diðerini ise, 359 yýlýnda kentte yaþayan
Ammianus Marcellinus’un anlattýklarý oluþturur.
Kentin Roma dönemi öncesi hakkýnda, MÖ 2000’li yýllarda bölgede
Hurrilerin yaþadýðý (Grousset, 1947, 41), Hurri kentinin surla çevrili
olduðu, MÖ 9. yüzyýlda Bit Zamani kabilesinin baþkenti olduðu dönemde
ise eski surun onarýldýðý dýþýnda bir bilgi bulunmamaktadýr (Beysanoðlu,
1987, 63). Kent tarihine yönelik kapsamlý bilgiler, Roma dönemiyle gün
ýþýðýna çýkmaya baþlar. Romalý asker Ammianus Marcellinus’un
anlatýmýndan, 359 yýlý öncesinde “Amida” adýyla anýlan bu kentin çok
küçük olduðu, Konstantius’un henüz sezarken güçlü duvar ve kulelerle
çevrelediði kente kendi adýný verdiði ve komþularýnýn sýðýnabilmesi için
kent dýþýnda duvarlarla çevreli Antoninupolis adýnda bir baþka kent daha
inþa ettirdiði anlaþýlmaktadýr (Marcellinus, 1963, 465).
Kaynaklarda, Hurri kentinin surla çevrilmesinin ilk kez, 330 yýlý civarýnda
(Gabriel, 1940, 177), 338 (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir,1302, 18) ya da 349
(Honigmann, 1970, 2) yýllarýnda gerçekleþtiði yolunda üç ayrý bilgi
bulunmaktadýr. Doðu eyaletlerinin egemenliðini üstlenen Konstantius’un,
359 öncesinde Sezar (33) olduðunun bilinmesi, kentin Konstantius’un
babasý Büyük Konstantin’in hükümdarlýðý (307-337) sýrasýnda, ya da 337
yýlýndan önce surla çevrelendiðini ortaya koyar.
Gabriel, Ammianus Marcellinus’un metnine ve sur duvarlarýnda
gerçekleþtirdiði kapsamlý araþtýrmalara dayandýrdýðý kent
restitüsyonunda, surla çevrili olduðu bilinen Hurri kentinin, ilkin 330 yýlý
civarýnda büyütüldüðünü, 363 yýlýndan sonra ise, daha büyük bir alaný
kaplayacak biçimde yeniden surla çevrelenmek suretiyle kentin, bugünkü
sur duvarlarý içerisine alýndýðýný ileri sürer (Gabriel, 1940, 180-181).

Çizim 2. Diyarbakýr surlarý ve kitabelerin
daðýlýmý (Parla, 1990).
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4. Gabriel, Valentianus (364-375), Valensius
(364-378) ve Gratien (367-383) isimlerinin
birlikte yazýlmýþ olmasýna dayanarak Dað
Kapý’daki kitabeyi bu hükümdarlarýn Doðu
Roma Ýmparatorluðu’nu birlikte yönettikleri
367-375 yýllarý arasýna tarihlemektedir (1940,
181).
5. Nusaybinlilerin çoðunluðunun
Konstantius’un kurduðu Antoninupolis
kentine yerleþtirildiklerine, bu kente kendi
adlarýný vermelerinden ve kaynaklarda bu
tarihten sonra Antoninupolis adýna
rastlanmayýþýndan yola çýkýlarak
hükmedilebilir.
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Araþtýrmacýlarýn çoðu, kenti yeniden inþa eder gibi tamir ettiren
Valentianus (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir,1302, 20) ile birlikte diðer iki
hükümdarýn adlarýnýn da bulunduðu bir kitabenin Dað Kapý’da yer almýþ
olmasýna (44) ve 363 yýlý anlaþmasýna dayanarak, Diyarbakýr’ýn 367-375
yýllarý arasýnda ikinci kez büyütüldüðünü ve bugünkü sýnýrlarýna
kavuþturulduðunu ileri süren Gabriel restitüsyonuna katýlmaktadýr
Resim 2, Çizim 3).
(R
Bizans Ýmparatoru Jovianus’un imzaladýðý söz konusu anlaþmayla,
Diyarbakýr kenti Bizanslýlarda kalmýþ, Nusaybin Perslere verilmiþ, Bizans
Ýmparatorluðu’nun sýnýrlarý büyük ölçüde deðiþmiþtir (Salnâme-i Vilâyet-i
Diyarbekir, 1302, 19; Honigmann, 1970, 3). Bu anlaþmanýn ardýndan bir
kýsým Nusaybinlinin, Diyarbakýr’ýn yeni kurulan bir semtine (Gibbon,
1987, 331), çoðunluðunun ise Diyarbakýr surlarý dýþýnda etrafý duvarla
çevrili “Nisibeos” adlý kente (55) yerleþtirilmesi (Honigmann, 1970, 3),
Diyarbakýr’a göç eden Nusaybinlilerin kentin büyütülmesini gerektirecek
sayýda olmadýklarýný ortaya koymaktadýr (Gabriel, 1940, 179-180). Bu
tarihten sonra, Diyarbakýr’a yerleþtirilen Nusaybinlilerin de katkýlarýyla,
kentin eski görkemini kazanarak Mezopotamya’nýn merkezi olduðu
yolunda bilgiler bulunmaktadýr (Gibbon, 1987, 331).
359 yýlýnda yapýlan savaþta Perslerin 30.000 asker kaybederek
Bizanslýlardan Diyarbakýr’ý aldýklarý (Gibbon, 1986-88, 110) ve mevcut
askerlerin dýþýnda, kente sýðýnanlarla yeni gelen birliklerin oluþturduðu
120.000 kiþilik oldukça kalabalýk bir nüfusun kent surlarý içinde sýkýþtýðý
bilinmektedir (Marcellinus, 1963, 483). Diyarbakýr kentinin ilk biçimini
ortaya çýkartmaya yönelik restitüsyon çalýþmalarýnýn nüfusla
iliþkilendirilmesi, öncelikle nüfus-arazi denkleminin kurulmasýný
gerektirmektedir.

Çizim 3. Diyarbakýr kenti restitüsyon planý
(Gabriel, 1940,180).
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6. Alan hesaplarý, Diyarbakýr’ýn uzun kenarý
1400 m, kýsa kenarý 1040 m olan bir
dikdörtgen içine sýðdýðý kabul edilerek,
kabaca yapýlmýþtýr.
7. Gabriel kent restitüsyonunu 20.000 kiþilik
nüfus üzerinden yaparken, Ammianus
Marcellinus’da (1963, 282) dip nota hiçbir
açýklama getirmeden eklenen, o tarihte kent
nüfusunun 120.000 kiþi deðil, 20.000 olduðu
yolundaki bilgiye dayanýr (1940,178).
Kuþkusuz Gabriel, 20.000 kiþilik nüfusun
olaðanüstü koþullar ürünü olduðunu kabul
ederek, bugünkü sur duvarlarýnýn sýnýrladýðý
alanýn ancak yarýsýna sýðdýrýldýðýnda
sýkýþýklýk yaratabileceðini hesaplayarak
restitüsyon yapmýþtýr. Oysa kentin yarýsý
kabaca, 1040x700=728.000 m2=72,8 hektar
tutmakta ve 20.000 kiþilik nüfus için gerekli
300 hektarlýk alandan yaklaþýk dört kez
daha küçük kalmaktadýr. 120.000 kiþilik
nüfus için ayný iþlem tekrarlandýðýnda, bu
nüfusun bugünkü surlarýn çevrelediði
alanda 12, kentin yarýsý büyüklüðündeki
alanda 24 kez daha fazla sýkýþýklýða neden
olacaðý görülür.
8. Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, Ýç Kale ile
kent arasýnda bir baþka sur daha
bulunduðundan, Ýslam askerlerinin kente
girdiðini gören Bizanslýlarýn, söz konusu
duvara güvenerek önce müdafaya
giriþtiklerini, ancak sonra bundan
vazgeçtiklerini belirtmektedir (1302, 31).
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Diyarbakýr’ýn sur içindeki alaný, son ölçümlere göre, kuzey-güney
doðrultusunda 1040 m, doðu-batý doðrultusunda 1400 m olan iki ana
koordinatla belirlenir (Tuncer, 2002, 10). Kent alaný kabaca,
1400x1040=1.456.000 m2=145,6 hektardýr (66). Bir kentte ekonomik toplumsal yani kenti kent yapan etkinliklerin yürütülebilmesi için kiþi
baþýna 150 m2 alana gereksinim duyulduðu kabul edilirse (Egli, 1957, 103),
120.000 kiþi için 18.000.000 m2=1800 hektar alana ihtiyaç olduðu ortaya
çýkar. Bu da mevcut alanýn yaklaþýk 12 katýndan biraz fazladýr (Parla, 1990,
120; 2004, 251).
Gabriel, kentin restitüsyonunu 20.000 kiþilik nüfus üzerinden yapar
(Gabriel, 1940, 178) (77). 20.000 kiþi için gerekli kent alaný hesaplandýðýnda,
kabaca (20.000x150) 3.000.000 m2=300 hektar alana ihtiyaç olduðu görülür.
Çýkan sayýnýn 145,6 hektar olan bugünkü kent alanýnýn yaklaþýk iki katý
oluþu, 20.000 kiþinin ancak bugünkü sur duvarlarýnýn belirlediði alan
içerisinde yaþayabileceðini göstermektedir. 20.000 kiþinin bugünkü kent
alanýnýn içinde bugünkünden iki kat daha sýkýþýk olarak yaþamýþ
olabileceðini gösteren yukarýdaki hesaplama, 359 yýlýnda gerçekleþen
savaþ sýrasýnda sýkýþýk bir ortamýn bulunduðu ve kentin aþýrý kalabalýk
olduðu yolundaki betimlemeyle örtüþmemektedir (Parla, 2004, 251). Oysa
120.000 kiþilik nüfusun bugünkü sýnýrlar içerisinde düþünülmesi
durumunda, 20.000 kiþilik nüfusun yarý büyüklükteki kent alanýnda
yaratacaðý sýkýþýklýktan üç kez daha fazla sýkýþýklýða neden olacaðý ortaya
çýkar. Bu da 359 yýlýnýn sýkýþýk kent alanýnýn ancak, bugünkü sur
duvarlarýnýn çevrelediði alanda bulunabileceðini düþündürmektedir
(Parla, 1990, 120; 2004, 252) .
Günümüzün kent planlamacýlarý, 200 kiþiye 10.000 m2 (1 kiþiye 50 m2) kent
alanýnýn gerektiðini belirtmektedirler. Bu takdirde Diyarbakýr’ýn tümüne
29.120, yarýsý büyüklüðündeki alana 14.560 kiþilik nüfus sýðmaktadýr.
Nüfus-arazi iliþkisini irdeleyen her iki formül de, Gabriel’in ileri sürdüðü
gibi Dað Kapý ile Keçi Burcu’nu birleþtiren hattýn doðusunda kalan alanýn,
359 yýlýnýn kentine ait olma ihtimalini çok zayýflatmaktadýr. O tarihte
kentte bulunan yedi lejyonun, bazý yardýmcýlar ve köylerden kaçýp
sýðýnanlarla birlikte 20.000 kiþiyi geçmediði yolundaki bilgi, kentin yerli
nüfusunu kapsamaz (Gibbon, 1987, 34). Bu sayýnýn kentin asker, yerli,
yabancý tüm nüfusunu oluþturduðu yolundaki kabul, hatalý
deðerlendirmeleri de beraberinde getirmiþtir (Parla, 2004, 252).
Bizans–Sâsani savaþlarý (422) sýrasýnda tahrip olan Mar-Zuora Kapýsý’nýn
(Ritter, 1844, 31-32) bugünkü Urfa Kapýsý olduðunun anlaþýlmasý (Parla,
1990, 32), kent surlarýnýn batý bölümünün 6. yüzyýlda Justinianus
döneminde Urfa Kapýsý’ný da kapsayacak biçimde sonradan yapýlmýþ
olduðu yolundaki bir diðer savý da (Bell, 1911, 323) desteksiz kýlmaktadýr.
Mardin Kapý-Yeni Kapý arasýnda yer alan dört burçta tarih vermeyen altý
Bizans kitabesi bulunmaktadýr. Bunlardan 52. burcun ön yüzünde buluna,
Justinianus’un yaptýrdýðý tahkime ait olmalýdýr (Gabriel, 1940, 161).

Resim 2. Dördüncü yüzyýl Roma kitabesi (C.
Parla, 2004).

Gabriel’in, 359 yýlýndaki savaþ sýrasýnda Konstantius’un 330 yýlý civarýnda
inþa ettirdiði surun kentin batý duvarýný oluþturduðunu öne sürdüðü
8),
(Gabriel, 1940:180-182) Dað Kapý-Keçi Burcu hattýndan geçen duvarla (8
Araplarýn 7. yüzyýlda kenti aldýklarý sýrada karþýlaþtýklarý Diyarbakýr’ý
doðu ve batý olarak ikiye bölen duvarýn özdeþ olup olmadýðý
bilinememektedir (Beysanoðlu, 187, 154-155). Bölgede, sur duvarlarýyla
kent alanlarýnýn bölündüðü örnekler bulunmaktadýr. Diyarbakýr’dan çok
daha büyük olan Antakya’nýn, MÖ 3. yüzyýlda önce birbirlerinden
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duvarlarla ayrýlmýþ iki, daha sonra dört mahalleden oluþtuðu, her
mahalleye ayrý etnik gruplarýn yerleþtirildiði bilinmektedir (Akarca, 1987,
56). Antakya örneðine bakýlarak, Mezopotamyalý karýþýk insan gruplarýný
barýndýran Diyarbakýr’da da birbirinden duvarlarla ayrýlmýþ iki büyük
bölgenin bulunabileceði kabul edilebilir (Parla, 1990, 122). 540 yýlýndaki
Pers iþgali ardýndan Justinianus’un Antakya’yý yeniden imar ettiði sýrada,
kent içine inþa edilen yeni bir sur duvarýyla kent alanýný büyük ölçüde
küçülttüðü anýmsanýrsa (Rich ve Hadrill, 2000, 185), söz konusu duvarýn
4. yüzyýlda kente göç eden Nusaybinlileri yerli halktan uzak tutmak
amacýyla inþa edilmiþ olabileceði düþünülebilir (Parla, 2004, 253).
Sâsanilerin derebeyi þatolarý çevresinde geliþmiþ, genelde dört kapýlý çift
surlu, kendi aralarýnda duvarlar bulunan dört mahalleli kentlerinin varlýðý
(Mazaheri, 1972, 209), Diyarbakýr kentinin ortadan geçirilen bir duvarla,
en azýndan iki büyük semte ayrýlmýþ olma olasýlýðýný oldukça
yükseltmektedir. Bu nedenle, söz konusu duvarýn sosyal ayrýma yarayan
ve gereðinde güvenli tarafa sýðýnmayý saðlayarak kenti ikiye bölen ön
bariyer niteliðinde olduðunu düþünmek olanaklýdýr (Parla, 1990, 122;
2004, 253).
Öte yandan, kitabesine göre Osmanlý döneminde açýlan Saray Kapýsý ile iç
kalenin doðu sur duvarý üzerindeki “m” açýklýðýný birleþtiren yolun, iç
kalenin kuzey bölümünün daha yüksek bulunan kademeli yapýsýný
oluþturan doðal sýnýrda ve alt kotta bulunuþu, eski kentin bu yöndeki
yolunun da ayný yerden geçebileceðine kuvvetle iþaret etmektedir.
Günümüzde Kale Camisi önünde yapýya uyarak kývrýlan yolun, Kale
Çizim 2).
Camisi yapýlmadan önce daha düz bir hat izlediði varsayýlabilir (Ç
Saray Kapý’dan çýkarak doðu-batý doðrultusunda devam eden söz konusu
yolun kuzey kenarýnda, Artuklu dönemine tarihlenen Seyfeddin
Medresesi ile Akkoyunlu dönemine tarihlenen Nebi Camisi yer alýr.
Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda yýkýlan Seyfeddin Medresesi’nin Nebi
Camisi’nin batýsýna bitiþik olduðu bilinmektedir (Sözen, 1972, 181). Biri
onüçüncü, diðeri onbeþinci yüzyýla tarihlenen bu iki yapý, söz konusu
yolun Artuklu döneminden itibaren ayný yerden geçtiðini gösterdiði gibi,
Saray Kapý’nýn yerinde Osmanlý öncesinde de bir kapýnýn
bulunabileceðine iþaret eder. Kentin doðu-batý yönündeki ana caddesine
paralel uzanan bu yolun, Diyarbakýr’ý diðer kentlere baðlayan günümüze
gelebilmiþ en eski yol olmasý kuvvetle muhtemeldir (Parla, 2004, 260).
359 yýlý öncesindeki kentin kuzey-güney yönündeki yolunun, 52. ve 53.
burçlar arasýndaki kapýyý 71. burca birleþtiren hatta yer aldýðý öne
sürülmektedir (Gabriel, 1940, 180). Söz konusu yolun iç kaledeki höyük
üstünden geçtiði dikkate alýnýrsa, düz arazi dururken höyük üstünden
Çizim 2, 3).
geçirilmesinin pek mümkün olamayacaðý görülür (Ç
Ýç kale surunun güney bölümünün ortasýnda yer alan Küpeli Kapý’dan
girince sað ve solda kalan Dingil Hava denilen alanda, Mervanoðullarý
döneminde bir saray yapýldýðý ve Mervanoðullarý’ndan Ýbn Dimne’nin
ayrýca kentin Dicle nehrine egemen doðu sur duvarý üzerine de bir saray
yaptýrarak, saraydan çýkýþý saðlayan Dicle Kapýsý’ný da sur duvarýnda
açtýrdýðý bilinmektedir (Beysanoðlu, 1987, 186). Altýncý yüzyýlda Kale
Camisi’nin güneydoðusunda, günümüze gelemeyen bir tiyatronun
varlýðýnýn bilinmesi (Mar-Yeþhua, 1958, 504), Mervani sarayýný bu
tiyatronun güneyinde, Dicle nehrine bakan 67. burç cývarýnda aramayý
gerektirmektedir. Ýç kaledeki yapýlarýn konumlarý dikkate alýndýðýnda,
Saray Kapý ile 67. burcu birleþtiren sur duvarýnýn, en azýndan 11. yüzyýl
sonu -12. yüzyýl baþýnda söz konusu sarayýn güvenliði açýsýndan aþaðý
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yukarý ayný yerde bulunduðunu düþünmek yanlýþ olmaz. Bu nedenle,
sürekli savaþ gören kentin zamanla harap olan söz konusu duvarlarýný,
Osmanlýlarýn yeniden inþa ederek eski temeller üzerinde yükselttiklerini
düþünmek de mantýksýz olmayacaktýr (Parla, 1990, 121; 2004, 253).
Yüzlerinden birinde Ýmparator Marcus Aurelius Severus Alexander’ýn
(222-235) unvanýyla monogramý, diðerinde ise “Mezopotamya
Metropolisi’nin Amida Kolonisi” olarak yorumlanabilecek monogramlarýn
yer aldýðý 3. yüzyýla tarihlenen Roma sikkesi, iç kale hakkýnda önemli
ipuçlarý vermektedir. Sol elini bir altara dayamýþ, sað eliyle iki baþak tutar
durumda, ayaðýnýn altýndan çýkan su kaynaðýyla kaya üstünde durur
biçimde resmedilmiþ figür bulunan yüzünde Roma Kolonisi ve
Mezopotamya Metropolisi adlarýnýn yer almasý, Hýristiyanlýðýn
Mezopotamya’yý bu dönemde etkisi altýna aldýðýný göstermesi açýsýndan
da sikkeyi önemli kýlmaktadýr (Ritter, 1844, 22,33; Parla, 1990, 124; 2004,
254).
Sikkedeki figürün ayaðýnýn bastýðý yerden çýktýðý belirtilen suyun, iç
kaledeki kaynak suyu ile örtüþmesi, sikkenin bugünkü iç kalede yer alan
kenti betimlediðini, altar figürünün de eski kentle ilgili olduðunu
düþündürmektedir (Parla, 1990, 124; 2004, 255).
Ýznik Konsili’nin 325 yýlýnda “Piskoposluk” payesi verdiði Diyarbakýr’da
(Ritter,1844,32), en azýndan bir kilisenin sur içi ya da sur dýþýnda
bulunduðu kabul edilebilir. Kaynaklara göre bu kabule uyabilecek üç
kiliseden ikisi iç kalede, diðeri kentin güneybatýsýnda Urfa Kapý
Çizim 4).
yakýnlarýnda yer almaktaydý (Parla, 2004, 255) (Ç
Ýç kalenin Bizans döneminden kalan iki kilisesinden Nesturilere ait olan
Manastýr Kilisesi’nin inþa tarihi bilinememektedir(Þemseddin Sami,1308,
2202). Paþa Sarayý yakýnlarýnda bulunduðu belirtilen Rum Kilisesi’nin ise,
Halifeler döneminde camiye çevrildiði ileri sürülmektedir (BerchemStrzygowski, 1910, 173).
Veriler, inþa tarihi bilinemeyen Rum Kilisesi’nin bugünkü Kale Camisi’nin
yerinde bulunduðuna iþaret etmektedir. Bu kiliselerden birinin

Çizim 4. Roma-Bizans dönemlerinde
Diyarbakýr (Parla, 2004, 257).
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Konstantius döneminde inþa edilmiþ olmasý olanaklýdýr. Urfa Kapý
yakýnlarýndaki Meryem Ana Kilisesi ise, 282 yýlýnda Diyarbakýr’a yerleþen
Nusaybinli Mar Afram’ýn, 300 yýlýnda bu kilisede vaftiz edildiði bilgisine
dayanýlarak, en geç 300 yýlýna tarihlenebilir (Parla, 1990, 29). Yukarýda
bahsi geçen sikkeye dayanýlarak kent surlarýnýn 222-235 yýllarý arasýnda
bugünkü iç kaleyle sýnýrlý olduðu kabul edildiðinde, Meryem Ana
Kilisesi’nin bu tarihte sur dýþýnda bulunmasý gerekir (Parla, 2004, 256).
Gabriel’in restitüsyonuna dayanarak 330 yýlý civarýnda kentin batýsýnýn
Dað Kapýsý-Keçi Burcu hattýnýn belirlediði bir surla çevrelendiði kabul
edildiðinde, söz konusu kilisenin yine sur dýþýnda býrakýldýðý görülür.
Hýristiyanlýða önem verilen bu dönemde, Konstantius’un yapýyý sur
dýþýnda tutarak Sâsani tahribine açabileceðini düþünmek oldukça zordur.
Öte yandan, kentin batý yarýsýnda yer alan Ayn-ý Ze’uro ile Deva Hamamý
yakýnlarýndaki bað ve bahçeleri sulamakta kullanýlan iki önemli kaynak
suyu da, kentin biçimleniþinde önemli rol oynamýþ olmalýdýr. Stratejik
açýdan her iki su kaynaðýnýn da kent surunun dýþýnda býrakýlmasý akla
yakýn deðildir. Bu nedenle, kent surunun kalkan balýðý biçimini almasýnda
kesin rol oynadýðý anlaþýlan topoðrafik yapýnýn yanýsýra, yukarýda
belirtilen diðer gerekçelere ek olarak nüfus-arazi iliþkisi de, iç kalede yer
aldýðý genel kabul gören Hurri kentinin aþaðý yukarý bugünkü Diyarbakýr
kentini kapsayacak biçimde Konstantius tarafýndan büyütülerek surla
çevrildiðini göstermektedir (Parla, 2004, 256).
Ýmparator Anastasius’un kenti yeniden imar etmeye ve henüz
tamamlanmamýþ surunu saðlam biçimde tamamlamaya devam ettiði, 518
yýlýnda iç kaledeki Nesturi Manastýr Kilisesi’ni onarttýðý (BerchemStrygowski, 1910, 173), kent kilisesine baðýþlarda bulunarak bölgedeki tüm
vergileri kaldýrdýðý (Mar-Yeþhua, 1958, 49,55) ve iç kalede kýþlalar inþa
ettirdiði bilinmektedir (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 1319, 33).
Bizanslýlarla Sâsaniler arasýnda hemen her sene savaþ olmasý, 528 yýlýnda
Ýmparator Justinianus’un, Diyarbakýr surunu yeni duvarlarla
destekleyerek tahkim etmesine ve Dara ile Diyarbakýr arasýna birkaç kale
ile þato yaptýrmasýna neden olmuþtur (Procopius, 1961, 123-131).
Yedinci yüzyýla gelindiðinde, eski gücünü kaybeden Bizans
Ýmparatorluðu’nun yanýsýra taht kavgalarýyla uðraþan Sâsanilerin bölgede
yarattýklarý boþluðu dolduran Ýyaz bin Ganem ve üç arkadaþýnýn
komutasýndaki Arap ordularý, 27 Mayýs 638 yýlýnda Diyarbakýr’ý kuþatarak
almayý baþarýrlar (Ritter, 1844, 23; Þemseddin Sami, 1308, 2203).
Arap fethinden önce kent surunun, güneybatýdaki Ulu/Evli Beden ve
Yedi Kardeþ burçlarýnýn bulunduðu bölüm haricinde genel hatlarýyla
bugünkü sýnýrlarý kapsadýðý, burçlarla tahkiminin ise uzun sürerek, ancak
Anastasius (505-520) döneminde bitirilebildiði, Justinianus’un 528 yýlýnda
sur duvarlarýnýn onarýlmasý ve kentin yeniden imarýyla ilgilendiði
bilinmektedir (Salnâme-i Vilayet-i Diyarbekir, 1302, 21). Sur duvarlarýnýn
kesin tarihlendirilmesi ise, kentin önemli bazý bölümlerinde yapýlacak
sondaj kazýlarýyla olanaklý olabilecektir (Parla, 1990, 123; 2004, 259).
Diyarbakýr tarihi, kentin, çoðunlukla savaþ kimi zaman da anlaþmayla
olmak üzere sýk sýk el deðiþtirdiðini göstermektedir. Kente egemen
olanlarýn, ilkin sur duvarlarýnýn onarýlmasýyla ilgilendikleri, duvar ve
burçlarýn üzerine yerleþtirilen kitabelerden takip edilebilmektedir. Urfa
Kapý’nýn güneyindeki 22. burçla Mardin Kapý arasýnda yer alan burç
kitabeleri, Büyük Selçuklu ve Artuklu dönemlerine tarihlenmekle birlikte,
burçlar haricindeki sur duvarlarýnýn temelde Bizans dönemine ait
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Çizim 5. Halifeler döneminde Diyarbakýr
(Parla, 2004, 262).

olabileceði akla yakýn gelmektedir (Gabriel, 1940, 179). Oysa bu bölümün
11. yüzyýlýn sonu ile 12. yüzyýlýn ortalarýnda yapýlmýþ olabileceði, kentin
güneybatýsýnda bulunan Meryem Ana, Mar Kozma ve Damyana
Kiliseleri’nin,, muhtemel eski sur duvarýnýn üzerinde bulunan ve 22.
burçla Mardin Kapý arasýný kent içinden birleþtiren bir yola hemen hemen
ayný mesafeyi koruyarak inþa edilmiþ olmalarý dikkate alýnarak, ileri
Çizim 4, 5).
sürülebilir (Parla, 2004, 259) (Ç
Eldeki veriler, Roma öncesinde iç kaleyle sýnýrlý olduðunu kabul ettiðimiz
kent akropolünün bugünkü höyük üzerinde yer aldýðýný ve burada bir
altarýn bulunabileceðini düþündürmektedir (Moltke, 1877, 234).
Günümüze gelmemiþ kent tiyatrosunun varlýðýna da dayanarak, kentin
agorasýnýn Selefkoslarýn egemenliðine geçtiði dönemde iç kaleyi
çevreleyen surun dýþýnda, bugünkü Saray ya da Küpeli Kapý’dan birinin
çok yakýnlarýnda bulunabileceði tahmin edilebilir (Parla, 2004, 259-260).
Ýslam döneminin erken safhasýna dönüldüðünde, kent kiliselerinin 770
yýlýnda halifenin emriyle tahrip edilerek yaðmalanmasýnýn hoþnutsuzluða
ve ayaklanmaya neden olduðu görülür (Ritter, 1844, 33). Ýsa bin Þeyh
Mu’tez’in kent yönetimini eline geçirmesi üzerine halifeliðin kendisine
valilik vermeye mecbur kalmasýnýn ardýndan, kentte Þeyhoðullarý dönemi
(869-898) baþlar. Kýsa süre sonra Ýsa bin Þeyh’in ölümünü (898) fýrsat bilen
Halife Mu’tezid, sur duvarlarýnýn büyük bölümünü tahrip ederek kenti
tekrar almayý baþarýr (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir,1302, 52-58).
Abbasi Halifesi Mu’tezid, olasý ayaklanma tehlikelerine karþý Dað Kapý
civarýndaki surun bir bölümünü yýktýrmýþtýr. Kitabeler, Bizanslýlar’ýn
çevredeki bazý kaleleri ellerine geçirmeleri üzerine yeni Halife Cafer
Muktedir’in, Abdurrahman bin Sa’id Taþi’yi bu bölümün yeniden
inþasýyla görevlendirmek zorunda kaldýðýna tanýklýk etmektedir (Parla,
1990, 40-41).
Dað Kapý’nýn A’ burcunun doðu yüzünde bulunan ve bu bölümün
yeniden inþasýný doðrulayan kitabede, “Allah’tan baþka Tanrý yoktur.
Güçlü halife, müminlerin emiri Cafer’in emriyle 297 (M 909-910)
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senesinde yapýlmýþtýr. Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla” yazýlýdýr (Parla,
1990, 166-167).
Metindeki sanatkar adlarýna dayanýlarak Abbasi dönemine tarihlenen,
ayný kapýnýn batý yüzündeki niþ üzerinde yer alan eksik kitabede, “Bu iþ,
Ýshak oðlu Yahya ve yardýmcýsý Cemil oðlu Ahmed tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir” metni okunmaktadýr (Parla, 1990, 167).
Mardin Kapý’nýn doðusundaki C’’ burcunun kapýya bakan batý yüzündeki
kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Allah’tan baþka Tanrý
yoktur. Müminlerin emiri, güçlü halife Cafer’in emriyle yapýlmýþtýr” metni
okunur (Parla, 1990, 166).
Abbasilerin Diyarbakýr Valiliði’ne atadýklarý Ebu’l Hayca’nýn oðlu Hasan,
kýsa sürecek Hamdani dönemini (930-980) baþlatýrsa da, 978 yýlýnda kent
surunun tahribine mal olan bir el deðiþtirmeyle Büveyhiler, Diyarbakýr’a
egemen olmayý baþarýrlar (Bosworth, 1980, 63; Salnâme-i Vilâyet-i
Diyarbekir, 1302, 63-64, 67).
Büveyhilerden (978-982) sonra Diyarbakýr’a Mervanoðullarý (984-1085)
egemen olur. Mardin Kapý üzerinde yer alan Emir Ebu’l Hasan Ali,
tarafýndan yaptýrýldýðý belirtilen kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla. Üstün emir Mervan oðlu Ebu Ali el-Hasan - Tanrý baþarýsýný
artýrsýn - tarafýndan 386 (M. 996) senesinde yaptýrýlmýþtýr” metni okunur
(Parla, 1990, 205).
997 yýlýnda Diyarbakýr’ýn yönetimini ele geçiren Mervanoðullarýndan Ýbn
Dimne, ilk iþ olarak Büveyhilerin tahrip ettiði surlarý tamir ettirerek
(Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 1302, 67), alçak bulduðu sur duvarlarýnýn
yükseltilmesini emreder (Ýbn al Azraq al-Fariqi, 1959, 82-83) ve kentin
doðu suru üzerine, Dicle’ye bakan bir saray yaptýrarak, sur duvarýna
saraydan çýkýþý saðlayan Dicle Kapý’yý açtýrýr (Beysanoðlu, 1987, 186).
1029 yýlýndan itibaren bölgede görünmeye baþlayan Türkmenlerin yol
açtýklarý kriz nedeniyle Mervanoðullarýndan Ebu Nasýr’ýn sur tahkimiyle
uðraþmak zorunda kaldýðý, burçlar üzerindeki iki kitabeden
anlaþýlmaktadýr (Konyar, 1936, 170-71).
Bunlardan 46. burcun kapýsý üzerinde yer alan 1030-38 arasýna tarihlenen
kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Þanlý, güçlü, ulu efendimiz
ve beyimiz, Ýslamýn yüceliði, dinin kutluluðu, devletin üstünlüðü, milletin
temel direði, emirlerin þerefi Mervan oðlu Ebu Nasr Ahmed tarafýndan Tanrý adýna ve devletin sürekliliði için - 42. senesinde Ebu Tahir eliyle
yapýlmýþtýr” metni bulunmaktadýr (Parla, 1990, 169).
56. burcun ön yüzündeki diðer kitabede; “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla. Þanlý, güçlü, büyük efendimiz ve beyimiz, Ýslamýn yüceliði, dinin
kutluluðu, devletin üstünlüðü, milletin temel direði, ümmetin ululuðu,
emirlerin þerefi Mervan oðlu Ebu Nasr Ahmed tarafýndan - Tanrý adýna
ve devletin sürekliliði için - 426 (M.1034-35) senesinde yaptýrýldý” yazýlýdýr
(Parla, 1990, 168).
Ebu Nasýr’ýn oðlu Sa’d üd-devle Ebu’l Hasan’ýn Diyarbakýr Valiliði’nde
bulunduðu döneme ait üç kitabeden 1045-46 tarihlisi 54. burca, 1052-53
tarihlisi 49. burca, 1056 tarihli diðeri Dað Kapý’nýn birinci katýnda yer alan
“Mervani Mescidi” adýyla anýlan mescide aittir. 54. Burçta yer alan
kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Þanlý, güçlü, ulu efendimiz
ve beyimiz, Ýslamýn yüceliði, dinin kutluluðu, devletin üstünlüðü, milletin
temel direði, emirlerin þerefi Mervan oðlu Ebu Nasr Ahmed tarafýndan Tanrý adýna ve devletin sürekliliði için - 42. senesinde Ebu Tahir eliyle
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yapýlmýþtýr.” 49. burçta yer alan kitabede ise, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla. Yüce, güçlü efendimiz ve beyimiz, Ýslamýn yüceliði, dinin
kutluluðu, devletin üstünlüðü ve milletin temel direði ve ümmetin
yüceliði, emirlerin þerefi Mervan oðlu Ebu Nasr Ahmed tarafýndan
masraflarý karþýlanarak - Tanrý adýna ve devletin sürekliliði için Diyarbakýrlý Kadý Ahmed oðlu Ebu Ali el-Hasan eliyle 444 (1052-1053)
senesinde benna Saba oðlu Nasýr’a yaptýrýlmýþtýr” ifadeleri yazýlýdýr (Parla,
1990, 170-172).
Mervanoðullarýnýn, Büyük Selçuklulara tabi olduklarý 1057 yýlýndan sonra
Bizans Ýmparatoru X. Dukas Konstantinos, Urfa valisi Tavadanos ve
Norman Herve komutasýndaki bir orduyu Diyarbakýr üzerine yollar. 1062
yýlýnda Urfa Kapý civarýnda gerçekleþen çarpýþmalarda Tavadanos ile
kentteki Türk komutanlarýndan Hacý Beþare’nin ölümü üzerine, sonuç
alýnamadan kuþatma kaldýrýlýr (Sevim ve Yücel, 1989, 48).
Kitabeler, bu saldýrýnýn ardýndan sur duvarlarýnýn tahkim edildiðine
tanýklýk etmektedir. Nizam üd-devle Ebu’l Kasým Nasr’ýn, sur
duvarlarýnýn berkitilmesine yönelik çabalarýný gösteren Yeni Kapý’nýn
doðusundaki 61. burç üzerinde yer alan kitabede, “Tanrý’nýn adýyla. Ulu
emir ve efendimiz, dinin düzeni, devletin gücü ve ümmetin þerefi,
hükümdarlarýn yücesi, Ýslamýn iftiharý oðlu Ebu’l Kasým Nasr tarafýndan
Kadý Muhammed oðlu Ebu’l Hasan Abdülvahid eliyle 460 (M.1067-1068)
senesinde yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 47,173).
Ýç kalenin doðusundaki 68. burcun dýþ yüzünde yer alan kitabede, “Bu,
yüce efendimiz, beyimiz, Ýslamýn güzelliði, dinin düzeni, devletin
yardýmcýsý, hükümdarlarýn büyüðü, Ýslamýn yüceliði oðlu Ebu’l Kasým
Nasr-Tanrý varlýðýný sürekli kýlsýn ve büyüklüðüne yardýmcý olsun emriyle büyük, aziz, alim, devletin baþý, vezir Ýbrahim oðlu Ebu Tahir
Selamet’in - Tanrý günlerini sürekli kýlsýn - gözetiminde ve Kadý
Abdülvahid oðlu Muhammed oðlu Ebu’l Hasan Abdülvahid eliyle 464 (M
1071-72) senesinde benna Musa bin Yezid’e yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla,
1990, 209-210).
Dað Kapý ile Urfa Kapý arasýnda bulunan 9. burcun üzerindeki 1072-73
tarihli kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Yüce emirimiz,
Ýslamýn lûtfu, dinin düzeni, hükümdarlarýn yücesi, Ýslamýn iftiharý oðlu
Ebu’l Kasým Nasr’ýn-Tanrý varlýðýný sürekli kýlsýn - devlet gücünün sahibi
valisi Ebu Tahir Selamet tarafýndan - Tanrý ömrünü uzun etsin - Kadý
Muhammed oðlu Ebu’l Hasan Abdülvahid eliyle 465 senesinde benna
Mezid oðlu Musa’ya yaptýrýlmýþtýr” yazýsý bulunmaktadýr (Parla, 1990,
174).
4. burç üzerindeki tarihsiz kitabede, “... Ýslamýn kýlýcý, dinin sancaðý,
devletin üstünlüðü Ebu’l Muzaffer Mansur ...” yazýlýdýr (Parla, 1990, 175).
Ayný burç üzerinde yer alan diðer kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla. Yüce ve üstün, Ýslamýn kýlýcý, dinin sancaðý, devletin üstünlüðü,
hükümdarlarýn tacý, emirlerin þerefi efendimiz ve beyimiz Nizameddin
oðlu Ebu’l Muzaffer Mansur-yüce Tanrý’nýn yardýmýyla - masraflarýný
karþýlayarak Kadý Abdülvahid oðlu Ebu Nasr Muhammed eli ile benna
Hamid oðlu Ebu Sa’d tarafýndan 476 (M.1083-84) senesinde yapýlmýþtýr”
yazýsý vardýr (Parla, 1990, 176.)
Diyarbakýr’ý kendilerine tabi valiler aracýlýðýyla kontrol eden Büyük
Selçuklularýn (Yinanç, 1945, 612-613) yönetiminde (1086-1093)
gerçekleþtirilen kent surlarýnýn güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri
gösteren üç kitabe de valilerin adýnadýr. 28. burçta yer alanýnda,
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“Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Yüce sultan. Sultanlarýn en büyüðü,
Tanrý’nýn topraklarýnýn sultaný, ülkelerinin efendisi ve halifesinin
yardýmcýsý, dünya ve dinin egemeni, devletin büyüklüðü ve milletin lûtfu,
fetihler babasý, Alp Arslan oðlu Melik Þah tarafýndan -Tanrý onun
zaferlerine yardýmcý olsun- mülklerin direði, devletin desteði, dinin güneþi
-Tanrý günlerini ve cesaretini sürekli kýlsýn - Abdülmelik oðlu Ebu Ali elHasan’ýn yüce valiliði sýrasýnda Kadý Abdülvahid oðlu Ebu Nasr
Muhammed’in eliyle Urfalý benna Selamet oðlu Muhammed’e 481 (10881089) senesinde yaptýrýlmýþtýr” yazýsý bulunmaktadýr (Parla, 1990, 177).
13. burcun kitabesinde; “484 (M.1091-92) senesinde yenilenmiþtir”
yazýlýdýr (Parla, 1990, 179).
57. burcun üzerindeki kitabeden, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla.
Sultanlarýn en büyüðü, hükümdarlar hükümdarý, dünya ve dinin
egemeni, devletin yüceliði, fetihler babasý, Alp Arslan oðlu Melik Þah’ýn
saltanatý sýrasýnda Tanrý’nýn yücesi, devletin güvencesi, devletin
mutemedi Ebu’l Berekat Cehir bin Muhammed’in valiliði günlerinde
kadýlarýn þan ve þerefi Kadý Abdülvahid oðlu Ebu Nasr Muhammed’in
eliyle 485 (M. 1092-93) senesinde benna Selamet oðlu Muhammed’e
yaptýrýlmýþtýr” ibaresi okunmaktadýr (Parla, 1990, 180).
Melik Þah’ýn kardeþi Tutuþ’un, 1093 yýlýnda Diyarbakýr bölgesine egemen
olmasýyla baþlayan Suriye Selçuklularý dönemi (1093-1097) çok kýsa sürer.
Bu döneme ait kitabelerden 10. burcun doðusunda yer alanýnda,
“Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Bu imaretin yapýmý büyük Sultan ve
yüce Þehinþah zamanýnda devletin tacý, ümmetin ýþýðý ve milletin þerefi,
müminlerin emiri Muhammed Nasr oðlu Ebu Said Tutuþ’un - Tanrý
yardýmcýlarýný aziz kýlsýn - emriyle kadýlar kadýsý ve mülkün güvencesi
Þamlý Ali oðlu Ebu’l Mekarim Mehdi eliyle 486 (M. 1093) senesinde
yapýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 181).
Tutuþ’un ölümü (1095), oðullarýnýn birbirleriyle mücadeleye giriþmelerine
ve karýþýklýk çýkmasýna neden olunca, bölge beþ komutan arasýnda
bölüþtürülerek (Sevim-Yücel, 1989, 205) Diyarbakýr yönetimine, Suriye
Selçuklularý’ndan Sadir adlý komutan getirilir. Sadir’in kýsa süre sonra
ölümüyle (1097) kardeþi Ýnal yönetimi devralýr ve kentte Ýnaloðullarý
dönemi (1097-1183) baþlar. (Cahen, 1935, 227-228) Sur duvarlarý üzerinde
Ýnaloðullarý dönemine ait herhangi bir kitabe bulunmamaktadýr. Ýnaloðlu
Emiri Ýlaldý’nýn ölümüyle (1140-41) veziri Nisanoðlu Müeyyed ed-din
Ýlaldý’nýn oðlu Mahmud, emirliðe getirilir. Böylelikle (1142-1183) arasýný
kapsayan dönemde, egemenliðin babadan oðula geçtiði vezirler
hanedanlýðý dönemi baþlar (Yinanç, 1945, 614).
Mardin Kapý’nýn batý açýklýðýnýn örülmüþ bölümü üzerinde yer alan
Nisanoðlu Ahmed oðlu Ebu ... Ali el-Hasan tarafýndan yaptýrýldýðý
belirtilen 1145-55 tarihli Hz. Ömer Camisi’ne ait kitabede, “Yüce vezir,
efendimiz, büyük yönetici, adil vali, dinin yardýmcýsý, Ýslamýn yüceliði,
devletin düzenleyicisi, hükümdarlarýn güneþi ... yüce Nisan oðlu (A)hmed
(oðlu) Ebu...Ali el-Hasan tarafýndan 54.(?) senesinde yaptýrýlmýþtýr”
yazýlýdýr (Parla, 1990, 53-54).
1163 yýlýnda Kara Arslan ile Harput emiri Necmeddin Alpi’nin, beraberce
gerçekleþtirdikleri sonuç alýnamayan bir kuþatmanýn ardýndan (Turan,
1973, 162) yine kent surunun tahkimine giriþildiði kitabelerden
anlaþýlmaktadýr.
14. burcun üzerindeki kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla...masraflarý karþýlanarak yenilenmiþ bu burcun inþasýný Nisan oðlu
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Çizim 6. Büyük Selçuklu öncesinde
Diyarbakýr (Parla, 2004, 268).

Ebu’l Kasým Ali Tanrý’nýn hoþnut kalmasý için, bu asil sýnýr mevkiini
korumak amacýyla hükümdarlýðý altýnda efendimiz, alim, adil, Cemâl eddîn (dinin güzelliði) namýný taþýyan veli, Ýslamýn ihtiþamý, sýnýrlarýn emiri,
müminlerin emirinin yardýmcýsý Ýlaldý oðlu Muhammed’in - Tanrý, onun
adýna yalvaracak olaný baðýþlasýn - emriyle 558 (M 1162-1163) senesinde
yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 181-182).
51. burç, üzerindeki kitabede, “Bu burç ve kulelerin inþasý efendimiz, adil,
dinin yetkinliði, Ýslamýn ve Müslümanlarýn þerefi, müminlerin emirinin
yardýmcýsý Nisan oðlu Ebu’l Kasým Ali tarafýndan 565 (M 1169-70)
senesinde yaptýrýlmýþtýr. Ona rahmet okuyana Allah rahmet etsin”
yazýlýdýr (Parla, 1990, 182-183).
Metinde geçen unvanlara dayanýlarak Nisanoðullarý dönemine tarihlenen
61. burcun güney yüzünde bulunan tarihsiz kitabede, “Esirgeyen,
baðýþlayan Tanrý adýyla. Efendimiz, emir, büyük komutan, yüce
efendimiz, Tanrý’nýn yardýmýyla üstün gelmiþ, savaþçý, alim, adil....”
yazýlýdýr (Parla, 1990, 183-184) .
55. burcun yanýndaki giriþin doðusunda bulunan kitabe üzerinde,
“Tanrý’ya güvendim, Mutluluk Kapýsý’ný açan devletin tarihi ile ...
efendimiz, adil Bahaeddin Mesud ...-Tanrý’nýn rahmeti üstüne olsuntarafýndan 578 (1182-1183) senesinde yaptýrýlmýþtýr” yazýsý bulunmaktadýr
(Parla, 1990, 184).
1183 yýlýnda Eyyubilerin baskýlarýna dayanamayan Emir Bahaeddin,
Selahattin Eyyübi’ye kenti teslime mecbur olur. Selahattin Eyyübi’nin,
kent kütüphanesindeki kitaplarý almakla (Ebu’l Ferec, 1987, 431) yetinerek
Diyarbakýr’ý, Hýsn-ý Keyfa Artuklularý’ndan Nureddin Muhammed’e
teslim etmesiyle, 1183-1232 yýllarý arasýnda kente Artuklular egemen olur
(Beysanoðlu, 1987, 298, 301).
Artuklu hükümdarý II. Sökmen’in, Selahaddin Eyyubi’nin kenti tekrar
elde etme niyeti karþýsýnda, onarým faaliyetlerini sürdürerek surlarý
güçlendirmeye çalýþtýðýna iþaret eden kitabeler sur duvarlarý üzerinde yer
almaktadýr.
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Urfa Kapý’nýn kemer alýnlýðýndaki kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý
adýyla. Tanrý tarafýndan yardým gören, yakýn zamanda bir fetih yapacak
efendimiz, alim ve adil hükümdar, yardým gören, Tanrý’nýn yardýmýyla
üstün gelmiþ, dünyanýn ve dinin ýþýðý, Ýslamýn parlaklýðý, halifenin
yardýmcýsý, devletin baþý, milletin direði, ümmetin büyüklüðü,
hükümdarlarýn ve sultanlarýn iftiharý, kâfirleri hakir ve Tanrý’ya ortak
koþanlarýn yokedicisi, dinsiz ve dinden çýkanlarýn kahr edicisi, Müslüman
ordularýnýn baþý, Tanrý için cihad edenlerin yardýmcýsý, yüksekliklerin
medarý, hilâfetin parlaklýðý, dünya pehlivaný Ýranlý Hüsrev, beylerin
hükümdarý, güvenilir, þahin, kutlu bey, fetihler babasý, müminlerin
emirinin yardýmcýsý Artuk oðlu Sökmen oðlu Davud oðlu Kara Arslan
oðlu Muhammed tarafýndan 579 (1183-1194) senesinde yaptýrýlmýþtýr”
yazýlýdýr (Parla, 1990, 207-209).
29. burcun güneyindeki 1185-1201 arasýna tarihlenen kitabede,“Esirgeyen,
baðýþlayan Tanrý adýyla. Bu kulenin yapýlmasý...dünyanýn ve devletin
yücesi, Ýslamýn ve Müslümanlarýn gururu...devletin....Tanrý’ya eþ
koþanlarýn...imamlarýn savunucusu, insanlýðýn koruyucusu” yazýlýdýr
(Parla, 1990, 188).
9. burçta yer alan kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Yüce
efendimiz sultan, salihlerin hükümdarý, dünya ve dinin yýldýzý, Ýslamýn ve
Müslümanlarýn sultaný, fatihler babasý Eyyub oðlu sultan kâmil
hükümdar, müminlerin emirinin yardýmcýsý Ebubekir oðlu Eyyub oðlu
Ebu’l Maâlî Muhammed tarafýndan Þucaeddin’in planýna göre Halepli
Mahmud oðlu Cafer’in yönetiminde yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1997,
191-192). Bu kitabenin içine yerleþtirilen 1185-1201 arasýna tarihlenen
ikinci kitabede ise, “Ustasý (el-benna) Ýsa Ebu Dirhem’dir” yazýsý okunur
(Parla, 1990, 189).
Söz konusu kitabeler, Selahattin Eyyubi tehlikesinin yarattýðý endiþenin
surlarýn tahkimine yansýdýðýný açýkça göstermektedir. (Parla, 1990, 57)
Selahaddin Eyyubi’nin, güneydoðu Anadolu bölgesinde egemenliði ele
geçirmeyi baþararak hutbede adýný okutmasýyla, Artuklular kentlere
sýkýþmýþ küçük emirliklere dönüþürler (Cahen, 1935, 266).
II. Kutbed-Din Sökmen ile Nasýr ed-Din Mahmud’un hükümranlýk
dönemine tarihlenebilecek 1185-1222 yýllarý arasýnda gerçekleþtirilmiþ sur
tahkimine yönelik kitabe metinlerine dönem psikolojisinin de yansýtýldýðý
görülmektedir. 29. Ulu / Evli Beden Burcu’nun alt kýsýmlarýnda yer alan
kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Tanrý’dan gelecek yardým
ve galibiyet yakýndýr. Hükümdar efendimiz, alim, adil, Tanrý’nýn
yardýmýný görmüþ, üstün, adaletin canlandýrýcýsý, insanlýðýn...., devletin
tacý, ....askerlerin koruyucusu....dünya pehlivaný Ýranlý Hüsrev....Artuk
oðlu Sökmen oðlu Davud oðlu Kara Arslan oðlu...müminlerin emirinin
yardýmcýsýnýn - Tanrý hükümranlýðýný sürekli kýlsýn - günlerinde” yazýlýdýr
(Parla, 1990, 185).
Urfa Kapý’nýn kuzey “B” burcunda bulunan tarihsiz kitabede,
“Ýnsanlýðýn..., Ýslamýn ve Müslümanlarýn...., askerlerin
koruyucusu....günahkarlarýn ve Tanrý’ya eþ koþanlarýn isteði....emirlerin
sultaný Ýnanç Beygu Kutluð Bey, fetihler babasý (Artuk) oðlu Sökmen oðlu
(Davud oðlu) Kara Arslan oðlu Muhammed....” yazýlýdýr (Parla, 1990, 186).
37. Yedi Kardeþ burcunun orta bölümünde bulunan Artukoðlu
Muhammed adýna düzenlenmiþ tarihsiz kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan
Tanrý adýyla. Resmen ilân edilmiþ emre uymak gerekir. Yetkili, alim, adil,
Tanrý’dan yardým görmüþ ve üstün gelmiþ, adaletin canlandýrýcýsý, dünya
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ve dinin üstünlüðü, Ýslamýn ve Müslümanlarýn temel direði, devletin
yüceliði, hükümdarlarýn ve sultanlarýn gururu, emirlerin hükümdarý,
Diyarbakýr, Rum ve Ermeniye’nin sultaný, yüceliðin semasý, dünyanýn
kahramaný, dünya pehlivaný Ýran’ýn Hüsrev’i, yiðit, doðru, þahin, kutlu
emir, fatihler babasý, müminlerin emirinin yardýmcýsý Muhammed oðlu
Kara Arslan oðlu Davud oðlu Sökmen oðlu Artuk oðlu Mahmud
tarafýndan - zaferleri güçlü olsun - Ýbrahim es-Sarefî oðlu Yahya’ya, Melik
es-Salih’in planýna göre yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 186-187).
Selahaddin Eyyubi’nin ölümü (1193) üzerine yerine geçen Eyyubi sultaný
Melik Adil’in, Mardin’i kuþatarak ve dýþ mahallelerini yaðmalayarak
bölgedeki saldýrýlarýný sürdürmesi üzerine Musul Atabeklerinin yardýmýný
alan Artuklular, 1199’da Eyyubileri yenerler (Turan, 1973, 174-175).
Ýç kaledeki 70. burcun batýsýna, kapý üstüne yerleþtirilmiþ kitabe metnine
zafer sevincinin de yansýdýðý görülmektedir. Kitabede, “Bu hayýrlý kapý,
efendimiz, mutlu hükümdar, Diyarbakýr’ýn sultaný, üstün gelmiþ,
müminlerin emirinin yardýmcýsý Artuk oðlu Muhammed oðlu Sökmen
tarafýndan kurtuluþ kapýsý 595 (M.1198-1199) senesinde evlerin bennasý Ýsa
bin Ebu Dirhem’e yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 210-211).
II. Sökmen’in ölümüyle (1200) yerine geçen Nasýr ed-Din Mahmud (12021203) zamanýnda, Eyyubilerin baskýlarýný arttýrarak Mardin’i kuþatmalarý
üzerine Artuklular, hutbeyi Melik Adil adýna okutmak, vergi ödemek ve
Melik Adil’in seferlerine iþtirak etmek þartýyla Eyyubilere tabi olmak
zorunda kalýrlar (Turan, 1973, 176).
Kitabeler, Eyyubilere tabi olmadan önce, Artuklularýn sur tahkimine hýz
vererek 29. Evli / Ulu Beden Burcu’nu inþa etmek suretiyle kenti tüm
güçleriyle savunmaya çalýþtýklarýný göstermektedir. Artuklularýn
Eyyubilere tabi olduktan sonra, özellikle sarayýn yer aldýðý iç kaledeki
höyük üzerinne beþgen planlý küçük bir kale inþa ederek bu bölümü iç
kalenin güney yarýsýndan ayýrdýklarý, yine kitabelerden takip
edilebilmektedir (Parla, 2004, 272).
Ýç kaledeki hapishane binasýnýn kapýsý üstünde bulunduðu halde bugün
yerinde olmayan kitabede, “Sultan, hükümdarlarýn makbulü, dünya ve
dinin yardýmcýsý, müminlerin emiri Artuk oðlu Sökmen oðlu Davud oðlu
Kara Arslan oðlu Muhammed oðlu Ebu’l Sanâ Muhammed - Tanrý
sultanlýðýný sürekli kýlsýn - emriyle 600 (M.1203-1204) senesinde
yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 215-216).
Resim 3) yer alan
Ýç kale surunun kuzeybatý yüzündeki kapý kemerinde (R
kitabede, “....bu, 603 (M.1206-1207) senesinde...” yazýlýdýr (Parla, 1990,
211-212). Bu kitabedeki tarih verisine dayanýlarak, iç kaleyi kuzeybatýdan
çevreleyen sur duvarý ile höyük üstündeki beþgen planlý kalenin
Resim 4), Artuklu sarayý ile iliþkilendirilerek bu döneme tarihlenmesi
(R
(Sözen, 1971, 226), beþgen kalenin yapýldýðý sýrada, iç kaleyi kuzey ve
güney olmak üzere ikiye ayýran ikinci surun da inþa edildiðini
düþündürmektedir (Parla, 1990, 122-123).
Bir yandan iç kalede inþa etkinliði sürdürülürken, diðer yandan 37. Yedi
Kardeþ burcunun inþasýna baþlandýðý, bu burcun üzerinde yer alan
Artukoðlu Mahmud adýna yazýlmýþ kitabeden anlaþýlmaktadýr. Kitabe
metni þöyledir: “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Hükümranlýk eþsiz,
güçlü Tanrý’ya aittir. Efendimiz sultan, salih hükümdar, alim, adil,
Tanrý’nýn yardýmýyla üstün ve galip gelmiþ, adaletin canlandýrýcýsý, dünya
ve dinin üstünlüðü, Ýslamýn ve Müslümanlarýn sultaný, hükümdarlarýn ve
sultanlarýn gururu, emirlerin hükümdarý, imamýn yardýmcýsý, insanlarýn
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Resim 3. Ýç Kale’deki Artuklu kemeri (C.
Parla, 2004).

Resim 4. Ýç Kale’deki Artuklu sarayýný
çevreleyen küçük kale (C. Parla, 2004).

koruyucusu, büyük halifenin yardýmcýsý, yüceliðin semasý, fatihler babasý,
müminlerin emirinin yardýmcýsý Muhammed oðlu Kara Arslan oðlu
Davud oðlu Sökmen oðlu Artuk oðlu Mahmud’un emriyle - Tanrý
yardýmcýlarýný aziz kýlsýn, gücünü kat kat arttýrsýn, ey Tanrý’m ona
nimetlerini sürekli kýl, rahmetinle onun saðýndan solundan, önünden
arkasýndan ve her yönünden ilâhi mutluluklarýný onun üzerine indir - 605
(M. 1208-1209) senesinde benna Cafer oðlu Ýbrahim yaptý” (Parla, 1990,
188-191).
Diyarbakýr Artuklu emiri Nasýr ed-Din Mahmud ölünce (1222-1223)
yerine geçen oðlu Mes’ud’un, önce Anadolu Selçuklu Sultaný’na (Turan,
1973, 179) daha sonra Eyyubi hükümdarý Melik Kamil’e (Turan, 1984, 347)
bundan sonra da güttüðü siyasete uygun olarak Celaleddin Harzem Þah’a
tabi olarak, Celaleddin Harzemþah’ý Diyarbakýr’a davet etmesi, bölgedeki
diðer devletlerin tepkisini çeker (Yinanç, 1945, 616). Bu olaydan birkaç
sene sonra Eyyubi Sultaný Melik Kamil, 1231-1232 yýlýnda Diyarbakýr’ý
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kuþatarak alýr ve kentin dýþ surunu yýktýrarak taþlarýný içteki surun
berkitilmesinde kullanýr (Beysanoðlu, 1987, 352).
Eyyubilerin Diyarbakýr’ý almasý üzerine harekete geçen Anadolu Selçuklu
Sultaný I. Alâeddin Keykubat, vezir Muineddin Pervane komutasýndaki
bir orduyla 1235 yýlýnda Diyarbakýr’ý kuþatýr (Turan, 1973, 180). Selçuklu
kuþatmasý, ikinci surun yýkýlarak taþlarýnýn kullanýlma nedenini
açýklamaktadýr. Kentin iyi savunulmasý ve kýþ mevsimi nedeniyle
kuþatmayý kaldýran Selçuklular, 1236 yýlýnda daha büyük bir orduyla
Diyarbakýr önlerine gelirlerse de doðuda beliren Moðol tehlikesi
karþýsýnda Halife el-Mustansýr’ýn araya girmesiyle savaþtan vazgeçilir
(Ebu’l Ferec, 1987, 535).
Dokuzuncu ve Onuncu burçlarda yer alan kitabeler, Anadolu Selçuklu
tehlikesi karþýsýnda Eyyubilerin yaptýðý hazýrlýðý gösterir. Dokuzuncu
burçta yer alan kitabede, “Esirgeyen, baðýþlayan Tanrý adýyla. Yüce
efendimiz sultan, salihlerin hükümdarý, dünya ve dinin yýldýzý, Ýslamýn ve
Müslümanlarýn sultaný, fatihler babasý Eyyub oðlu sultan kâmil
hükümdar, müminlerin emirinin yardýmcýsý Ebubekir oðlu Eyyub oðlu
Ebu’l Maâlî Muhammed tarafýndan Þucaeddin’in planýna göre Halepli
Mahmud oðlu Cafer’in yönetiminde yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990,
191-192).
Onuncu burçta yer alan kitabenin metni þöyledir, “Esirgeyen, baðýþlayan
Tanrý adýyla. Yüce efendimiz sultan, dürüst hükümdar, dünya ve dinin
yýldýzý, Ýslamýn ve Müslümanlarýn sultaný, fatihler babasý Ebubekir oðlu
kâmil hükümdar sultan, müminlerin emirinin yardýmcýsý Eyyub oðlu
Ebu’l Maâlî Muhammed tarafýndan Halepli Mahmud oðlu Þucaeddin
Cafer’in sunduðu plana göre mimar Ebu’l Ferec’e yaptýrýlmýþtýr” (Parla,
1990, 192-193).
Eyyubi Sultaný Melik Kamil ile Anadolu Selçuklu Sultaný I. Alâeddin
Keykubad’ýn ölümlerinin ardýndan Diyarbakýr Valisi Melik-es Salih iyice
rahatlar. Harzemlilerin yardýmýyla Þam ve Mýsýr’ý ele geçirir, Harzemliler
bölgeyi yaðmalarlar. Anadolu Selçuklu Sultaný II. Gýyaseddin
Keyhüsrev’in olup bitene tepki göstererek gönderdiði ordunun
Diyarbakýr’ý kuþatmasý üzerine, halkýn eski haklarýna dokunulmamasý,
Dicle kenarýnda bulunan tarla ve baðlarýn divani vergi ve avarýz
mükellefiyetinden muaf tutulmasý, yöneticilere ikta, mülk ve hil’at
verilmesi þartýyla kent, Anadolu Selçuklularýna teslim edilir (Yinanç, 1945,
617-618).
Anadolu Selçuklularýnýn Diyarbakýr’daki egemenlikleri 37 yýl sürer.
Baþlangýçta Selçuklu sýnýrlarýna saygýlý davranan Ýlhanlýlar, (Yinanç, 1945,
618) Selçuklu veziri Mu’ineddin Pervane’nin ölümü (1277) ardýndan
Diyarbakýr bölgesi valilerini kendileri tayin etmeye baþlayarak kente
egemen olurlar (Turan, 1973, 187-188).
Selçuklu emirlerinden Cacaoðlu Alaeddin kumandasýndaki Arap ve
Türkmenlerin 1297 yýlýnda ani bir baskýnla Diyarbakýr’ý yaðmalayarak
yakýp yýkmalarý ve çýkardýklarý yangýnlarýn ardý arkasýnýn kesilmemesi
(Turan, 1984, 623) üzerine Gazan Han, Artuklu II. Necmeddin Gazi’yi
sultan unvanýyla Diyarbakýr ve Diyar-ý Rabia’ya vali tayin eder. Böylelikle
Diyarbakýr’da Ýlhanlý tabiyetinde Mardin Artuklu dönemi (1298-1393)
baþlar (Turan, 1973, 189-190).
Kentin, Mardin Artuklularýnýn elinde bulunduðu bu dönemi hakkýnda
pek bilgi yoktur. Siyasi kargaþalarla geçen uzunca bir dönemin ardýndan,
1392-1393 yýlýnda Timur, Diyarbakýr’ý alarak kenti askerlerine yaðmalatýr
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(Yinanç, 1945, 621). Diyarbakýr suruna çýkan Timur’un, tüm ev ve sur
duvarlarýnýn yýkýlmasýný emretmesi üzerine sur duvarlarýný yýkmakta
zorlanan askerlerin, olabildiðince çok sur duvarýný ve evi yýkmakla
yetindikleri bilinmektedir (Nizameddin Sami, 1949, 184) .
Kente kötülükten baþka bir þey getirmeyen on yýllýk Timurlu döneminin
(1394-1404) ardýndan, Akkoyunlu Türkmenlerinin baþkaný Kara Yölük
Osman’ýn, Diyarbakýr’a egemen oluþuyla kentte Akkoyunlu dönemi (1404Çizim 7).
1508) baþlar (Sümer,1967, 34) (Ç
Akkoyunlulardan Muizzeddin Cihangir’in, amca ve kardeþlerinin
yardýmýyla 1447-1453 yýllarý arasýnda Karakoyunlularýn saldýrýlarýna karþý
koyduðu ve sur duvarlarýný onarttýðý, 73. burç ile 74. burç arasýnda yer
alan kitabeden anlaþýlmaktadýr. Kitabede, “...Tanrý mülkünü ve
sultanlýðýný sürekli kýlsýn....ve o, 853 (M.1449-1450) senesinde.....” yazýlýdýr
(Parla, 1990, 69, 194).
Diyarbakýr kalesinin iç kaleye yakýn bazý bölümlerini 1449 yýlýnda
Cihangir, Urfa Kapýsý’na yakýn bölümünün bazý yerlerini 1456-1460 yýllarý
arasýnda Uzun Hasan’ýn onarttýðý kitabelerinden anlaþýlmaktadýr.
Cihangir’e ait kitabelerden birinde, “Allah onun mülkünü ve saltanatýný
ebedi kýlsýn” yazýlýdýr. Cihangir’in diðer kitabesinden ise, sadece 853 H /
1449 M. tarihi okunabilmiþtir (Beysanoðlu, 1990, 440-441).
Uzun Hasan’ýn surlar üzerinde üç kitabesi bulunmaktadýr. Bunlardan biri
Dað Kapý’nýn batýsýndaki 6 cepheli burcun 50 metre batýsýndaki sur
duvarýnýn iç yüzünde yer alýr. Kitabede, “Osman oðlu, Ali oðlu âdil
Sultan Hasan bu onarýmýn yapýlmasýný buyurdu. Allah mülkünü daim
etsin. Sene 861 / 1456-1457 M” yazýlýdýr (Beysanoðlu, 1990, 441).
Dokuzuncu ile Onuncu burçlarda yer alan kitabede, “Adil hükümdar
sultan Osman oðlu Hasan Bahadýr -Tanrý mülkünü sürekli kýlsýn tarafýndan 861 (M 1456-1457) senesinde bu yenilenmenin yapýmý
emredilmiþtir” yazýlýdýr (Parla, 1990, 195).
Urfa Kapýsý’nýn B’ burcunun ön yüzündeki kitabede, “Adil hükümdar
sultan Osman oðlu Ali oðlu Hasan - Tanrý mülkünü ve sultanlýðýný sürekli
kýlsýn - tarafýndan 864 (M.1459-1460) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr
(Parla, 1990, 196-197).
Onikinci burcun doðu yüzündeki kitabede, “Adil hükümdar, güçlü, üstün
gelmiþ sultan Osman oðlu Ali oðlu Hasan - Allah mülkünü ve sultanlýðýný
sürekli kýlsýn - tarafýndan peygamber efendimizin hicretinin 883 (M14781479) senesinin Þevvâl ayýnda yaptýrýlmýþtýr” yazýlýdýr (Parla, 1990, 196197).
Sur duvarlarýnýn tahkimine önem verdikleri kitabe metinlerinden
anlaþýlan Akkoyunlularýn hükümet merkezini Diyarbakýr’dan Tebriz’e
taþýmalarýyla eski önemini yitiren ve idari olarak zayýflayan kent, 1508
yýlýnda Þah Ýsmail’in eline düþer. Bölge halkýnýn, Þah Ýsmail’e tabi olmak
istemeyerek ayaklanmasýný fýrsat bilen Osmanlý Sultaný Yavuz Sultan
Selim, Ýran seferine giderken Murad Bey’i Diyarbakýr kentini almakla
görevlendirir (Yinanç, 1945, 622-623). 1515-1516 yýlýnda kentin alýnmasýyla
son verilen kýsa süreli Safevi döneminde (Uzunçarþýlý, 1988, 274) (M 15081515) herhangi bir yapýnýn inþa edilip/edilmediði ve surlarýn tahkimine
çalýþýlýp/çalýþýlmadýðý bilinmemektedir (Parla, 2004, 278).
Osmanlý Döneminde, Beylerbeyi ve diðer üst yöneticilerin
ikametgahlarýna yer bulmak amacýyla Kanuni Sultan Süleyman’ýn emriyle
iç kale alaný geniþletilir. Böylelikle iç kaleye Saray ve Küpeli Kapý’nýn da
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Çizim 7. Akkoyunlu öncesinde Diyarbakýr
(Parla, 2004, 277).

Çizim 8. Osmanlý öncesinde Diyarbakýr
(Parla, 2004, 279).

bulunduðu, 16 burçlu bir bölüm daha eklenerek, kale alaný bir misli daha
büyütülür. Saray kapýsý üzerindeki kitabede, “Âl-i Osmandan, faziletleri
besleyen, cihanýn efendisi, Ýskender rütbeli Süleyman Han zamanýnda bu
kale bina edildi. (Temetü’l bina vü biha) adedi bu kuvvetli binanýn tarihi
oldu. H. 953 (M. 1526-27)”yazýlýdýr (Beysanoðlu, 1990, 535). Yukarýdaki
satýrlarda, Osmanlýlarýn bu duvarlarý eski temeller üzerinde yeniden
yükselttiklerini gösteren birkaç önemli maddi veriye deðinildiðinden,
Çizim 8).
konu burada tekrarlanmayacaktýr (Ç
Kitabeler, tarih boyunca Diyarbakýr’ýn surlarýnýn tahkimine önem
verilerek, inþa etkinliklerinin inþaat, yenileme ve onarým biçiminde
sürdürüldüðünü göstermektedir. Yirminci yüzyýlýn baþlarýnda bu olgunun
tersine döndüðü görülür. 1930 yýlýnda þehrin hava almasýna engel olduðu
gerekçesiyle Valilik emriyle surlarýn yýktýrýlmasýna baþlanarak, Dað Kapý
civarýndaki bir bölüm yýkýlýr. Gabriel’in, 1932 yýlýnda Milli Eðitim
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Bakanlýðý’na verdiði ayrýntýlý raporun ardýndan yýkým durdurulmuþtur
(Beysanoðlu, 2001, 1035-1037).
kent surlarýnýn 1942 yýlýnda korumaya alýnmasýnýn ardýndan, surlarýn
onarýmýna baþlanýr. Urfa ve Dað Kapý onarýlarak Hindi Baba Kapýsý açýlýr,
Dað Kapý civarýnda yýktýrýlan surlarýn enkazý temizlenerek arada kalan,
altý cepheli burç onarýlýr. Urfa Kapý’nýn iki kapýsý arasýna 1944 yýlýnda,
daha yüksek üçüncü bir kapý açýlýr. Mardin Kapý’nýn doðusundaki Keçi
Burcu 1952-54 arasýnda restore edilir (Beysanoðlu, 2001, 1114). Dað
Kapý’nýn burçlarý 1986 ve 1988’de, Tek Kapý yanýndaki sur duvarlarý
1987’de, Tek Kapý Burcu 1989’da, Tek Kapý’dan Urfa Kapý’sýna kadar olan
sur duvarlarý 1990-91 arasýnda, Evli Beden Burcu’nun çevresindeki sur
duvarlarý 1992-94’de, Tek Kapý’nýn doðu burcu 1995’de, Mardin Kapý ile
bu kapýnýn kuzey bölümü 1996-97’de onarýlýr. Son yýllarda surlarýn
onarýmý ve çevre düzenlenmesi hýz kazanmýþtýr (Beysanoðlu, 2001, 11151116).
Tarihi süreç dikkate alýndýðýnda, sur duvarlarýnýn kent dokusunu
biçimlendirmedeki etkin rolü, inþa edilen yapýlarýn konumlarýndan açýkça
izlenebilmektedir. Roma ve Bizans döneminin erken tarihli kiliselerinin iç
kale ile kentin güney batýsýndaki sur duvarlarýna ve Urfa Kapý yakýnýna
inþa edildikleri görülmektedir. Bizans Ýmparatoru Heraklius’un 628-629
yýlýnda bugünkü Ulu Cami’nin yerinde yaptýrdýðý ileri sürülen kilise ile
ayný tarihlerde kent yöneticisi olan Meryem isimli hanýmýn (627-638) Dað
Kapý yakýnlarýnda yaptýrdýðý kilisenin (Beysanoðlu, 154-155), bu bölgedeki
yapýlar dikkate alýnarak büyük ihtimalle ayný yapý olabileceði
düþünülmektedir (Parla, 1990, 122). Bu kilisenin Arap fetihlerinin hemen
öncesinde, kent merkezine ve saray yakýnýna inþa edilmiþ olmasý dikkat
Çizim 4).
çekicidir (Ç
Diyarbakýr’ýn Araplar tarafýndan alýnýþýnda savaþ sýrasýnda ölenler (ElBalâzuri, 1987, 247) Sahabeler Türbesi’nin bulunduðu alana
defnedildiklerinden (Berchem und Strzygowski, 1910, 51), iç kalede yer
aldýðý ileri sürülen Rum Kilisesi’nin, Halifeler döneminde camiye çevrilen
ilk yapý olduðu düþünülebilir. Bu savaþta yaralanarak ölen
komutanlardan Sa’saa ise, kendi adýna yaptýrýlan caminin (Beysanoðlu,
1963, 202) türbesine gömülmüþtür (Salnâme-i Vilâyet-i Diyarbekir, 1302,
32; Yinanç,1945, 606).
Halife Ebu Muhammed Ali el- Muktefi bi’llâh adýna (902-907)
Diyarbakýr’da kesilmiþ altýn sikke (Ý. Artuk ve C. Artuk, 1971,121-849),
kentte bu tarihte bir darphanenin bulunduðunu göstermektedir. Yapýnýn
korunaklý iç kalede bir yerde yer aldýðý düþünülmektedir (Parla, 2004,
261).
Emevi Halifesi Hiþam’ýn, 741-742 yýlýnda yaptýrdýðý, sonradan yýkýlan
Dicle Köprüsü’nü Mervanoðlu Nizam üd-devle yeniden yaptýrýr (Berchem
und Strzygowski, 1910, 32, 34).
Nasýr-ý Hüsrev’e göre Mervanoðullarý döneminde, kentin iki yüz sütunlu
bir Ulu Camisi ve bu caminin yakýnýnda çok özenilerek taþtan yapýlmýþ bir
kilisesi bulunmakta, kentin ortasýndaki kaynak suyu ile bahçeler
sulanmaktadýr (Nasýr-ý Hüsrev, 1985, 12-14). Mervanoðullarý Dað Kapý’nýn
üst katýný düzenleyerek mescide dönüþtürmüþlerdir.
Diyarbakýr Ulu Cami avlusunun batý cephesinde yer alan 1117-18 tarihli
Melik Þah oðlu Ebu Þucâ Muhammed’in adýnýn bulunduðu kitabe
metninden (Parla, 1990; 219-220), caminin Büyük Selçuklular döneminde
yeniden inþa edilircesine yenilendiði anlaþýlmaktadýr.
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Diyarbakýr Ulu Camisi’nin 1140-41 tarihli kitabesinden, (Parla, 1990, 221222) üst kat ve revaklarýn Ýnaloðullarý döneminde (1097-1183) yaptýrýldýðý
anlaþýlmaktadýr (Parla, 1990, 53). Bu çalýþmalar sýrasýnda cami avlusunda
Þafilere ait bir bölümün yaptýrýlmýþ olabileceði de ileri sürülmektedir
(Gabriel, 191). Mardin Kapý’nýn batý açýklýðýnýn örülmüþ bölümü üzerinde
bulunan 1145-55 tarihli kitabe, Nisanoðullarý döneminde (1142-1183) Hz.
Ömer Camisi’nin yaptýrýldýðýný belirtir (Parla, 267-268). Nisanoðlu Ebu’l
Kasým Ali’nin, üç kitabesinden biri Ulu Cami avlusunun doðu cephesinin
alt katýnda, diðeri, Kale Camisi Minaresi’nde yer alýr (Parla, 225-226). Kale
Camisi’ne bitiþik mekânýn penceresi üzerinde bulunan 1162-63 tarihli
üçüncü kitabe ise, vaktiyle kiliseden çevrilen caminin yerine yenisinin inþa
edildiðini göstermektedir (Parla, 1990, 214-215).
Mesudiye ve Zinciriye Medreseleri Artuklu eseridir (Sözen, 1970, 104,153).
1208 tarihli çeþme kitabesine göre, günümüze gelmeyen Þücaiye
Medresesi de bu dönemde inþa edilmiþtir (Sözen, 1972, 189-190). 1156
yýlýnda Diyarbakýr’da doðan, 1233 yýlýnda Þam’da ölen bilgin Seyfeddin-i
Amidi’ye mal edilen ve 12.yüzyýl sonu 13. yüzyýl baþýnda yaptýrýlmýþ
olabileceði ileri sürülen Seyfüddin Medresesi, günümüze gelemeyen bir
diðer Artuklu yapýsýdýr (Sözen, 1972, 187). Ýç Kale’de Viran-Kal’a denilen
tepede bulunan sarayýn inþasý ve su kaynaðýnýn, tonoz örtülü büyük bir
havuz içerisin alýnmasý, Artuklu dönemine tarihlenmektedir (Sözen, 1971,
226). 1223-1224 tarihli kitabe metni günümüze gelemeyen Ambar Çayý
köprüsünün de Artuklular tarafýndan yaptýrýldýðýný göstermektedir (Parla,
1990, 247-248).
Anadolu Selçuklu döneminde Nebi Camisi yakýnýnda Þafiler için
günümüze gelmeyen bir caminin yaptýrýlmýþ olabileceði ileri
sürülmektedir (Sözen, 1971, 43-47).
1334-1335 yýllarý arasýnda yaptýrýldýðý söylenen Ýskender Paþa ile Ulu Cami
Mahalleleri arasýnda bulunan günümüze gelemeyen Ýmadiye Mescidi ile
ayný adla anýlan mahallede yer alan günümüze gelemeyen Hüsameddin
Camisi, Mardin Artuklularý döneminde (1298-1393) inþa edilmiþlerdir
(Beysanoðlu, 1963, 202-203).
Ulu Cami’nin Þafiler bölümünde yer alan 1469-1470 tarihli kitabe (Parla,
1990, 237-238), ilkin Ýnaloðullarý döneminde yapýldýðý kabul edilen bu
caminin, Akkoyunlu döneminde yenilendiðini göstermektedir ( Parla,
1990, 69). Akkoyunlu hükümdarý Uzun Hasan, bugünkü Hindi Baba
Kapýsý’nýn güneyindeki kaynak suyu civarýna Balýklý Mescid’i inþa
ettirmiþtir (Beysanoðlu, 1963, 203). Ayni Minare (Hoca Ahmet), Safa, Þeyh
Matar (Kasým Padiþah), Þeyh Yusuf, Lala Bey ve Nebi Camisi, Hamza Bey,
Ýbrahim, Ýzzeddin, Taceddin, Kaçýk Budak ve Hacý Büzürk Mescidi gibi
pek çok cami ve mescit, Akkoyunlu döneminde inþa edilmiþtir (Sözen,
1971, 52-55). Muslihiddin Lâri Medresesi (Ýpariye) (Sözen, 1970, 151-153)
ile Uzun Hasan ve Ýpariye Tekkesi’nin Uzun Hasan tarafýndan yaptýrýldýðý
(Beysanoðlu, 1990, 466) ileri sürülmektedir. Kuyumcular çarþýsý
yakýnýndaki Mirza Hamamý ile Dað Kapý yakýnýndaki Sunakiye Hamamý
günümüze gelemeyen Akkoyunlu dönemi hamamlarýndandýr. Akkoyunlu
öncesinde küçük ölçekli mahalle oluþumuna rastlanmayan kentte
Akkoyunlularla birlikte mescit, zaviye ve camilerin etrafýnda ayný adla
anýlan mahallelerin kurulduðu görülür (Parla, 1990, 134; 2004, 281).
Býyýklý Mehmet Paþa’nýn banisi olduðu Fatih Camisi ile Ýç Kale’de inþa
ettirdiði hükümet binasý Osmanlý döneminin ilk yapýlarýdýr (Beysanoðlu,
1990, 520-525). Kanuni Sultan Süleyman döneminde 27 gözlü bir su
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kemeriyle 9 ve 10. burçlar arasýndan kente Hamravat suyu getirilmiþtir
(Beysanoðlu, 1990, 542). Yine bu dönemde Deva, Çardak, Küçük, Paþa,
Melek Ahmet Paþa ve Vahap Aða Hamamlarý (Beysanoðlu, 1990, 550-551,
580, 618, 651-656) ile Deliller, Hasan Paþa, Çifte, Eðiller, Ketenciler, Salos,
Vakýf, Pamukçular, Ýpekoðlu, Abacýlar ve Kilimciler Hanlarý inþa
edilmiþtir (Beysanoðlu, 1990, 547, 598, 657).
Kentin çarþý ve pazarlarý, Dað Kapý - Mardin Kapý’yý birleþtiren kuzeygüney hattýndaki yol boyunca sýralanmaktadýr. Doðu-batý hattýndaki
Melek Ahmet Caddesi’nin iki yanýnda (Urfa Kapý’dan Ulu Cami önlerine
kadar) karþýlýklý çarþý ve pazarlar bulunmaktadýr. Söz konusu yollar kent
içi ve dýþý yollarýyla da baðlantýlý olduklarýndan çaðlar boyunca iþlevlerini
sürdürerek varlýklarýný korumuþlardýr. Buðday Pazarý, Sipahi Pazarý gibi
çarþý, pazar ve hanlarýn yer aldýðý günümüz ticari dokusunun Bizans
döneminden itibaren varlýðýný koruduðu, Ulu Cami’nin doðusunda
bulunan meydanýn ise, muhtemelen Roma dönemi forumunun üzerinde
yer aldýðý düþünülebilir (Parla, 2004, 280).
Tebriz-Halep yolu üzerinde yer alan ve 13. ile 14. yüzyýllar arasýna
tarihlenen hanlar (Ünal, 1975, 117), Anadolu’nun Suriye ve Ýran ile ticari
baðýný gösterirler. Öte yandan, Bizans döneminden itibaren varlýðýný
sürdüren çarþý kýsmý ile, Meryem Ana Kilisesi’nin bulunduðu güneybatý
kýsýmdaki kiliseler arasýnda kalan bölümlerle, Hasýrlý Mahallesi’nin ýzgara
planý, Diyarbakýr’ýn bu kesimlerde eski dokusunu koruduðunu
göstermektedir. Kentin iki ana yolu haricindeki yollarýnýn kent
merkezinden semt içlerine gidildikçe konutlarla biten çýkmaz yollara
dönüþtüklerine sýkça rastlanmaktadýr (Parla, 1990, 131; 2004, 282).
SONUÇ YERÝNE
Sonuç olarak, Hurrilerin surla çevrili küçük kentinin, Konstantius
döneminde 330-377 yýllarý arasýnda bugünkü sýnýrlarýna sahip olacak
biçimde geniþletilerek yeni bir sur içerisine alýndýðý, sýrasýyla Valentianus
ve Justinianus’un da onarttýklarý kent surunun tahkiminin uzun sürerek
Anastasius döneminde (6. yüzyýl) tamamlanabildiði ileri sürülebilir.
Öte yandan, kitabe metinleri ile inþa teknikleri ve burçlar üzerinde yer
alan bezemeler, güneybatýdaki 22. burçla Mardin Kapý arasýndaki sur
bölümünün Büyük Selçuklu ve Artuklular tarafýndan ilave edildiðini
düþündürmektedir. Artuklu emirlerinin ayrýca, Ýç Kale alanýný ikiye ayýran
bir duvarla küçülterek, sarayý korumak amacýyla höyük üzerine beþgen
planlý küçük bir de kale inþa ettirdikleri bilinmektedir. Osmanlýlarýn 16.
yüzyýlda muhtemelen Hurri kentini çevreleyen eski temeller üzerinde
yükselttikleri sur duvarlarýyla Ýç Kale’yi büyütmek suretiyle tahkim
etmekle yetindikleri anlaþýlmaktadýr.
Ýç Kale dýþýndaki kiliselerin, erken dönemde merkez ve çevresindeki
yoðun dokunun dýþýna ve sur duvarlarýna yakýn inþa edildikleri
görülmektedir. Kentin dýþ mahallelerinin tercih edilmesinde eski kent
dokusunun yoðunluðu kadar, sosyal etmenler de rol oynamýþ olmalýdýr.
Hýristiyan yapýlarýnýn merkeze taþýnýþý ancak 7. yüzyýlda, bugünkü Ulu
Cami’nin bulunduðu bölgeye inþa edilen kiliseyle gerçekleþebilmiþtir. Ýç
Kale’de yer alan erken tarihli kiliselerin de halktan çok, bu bölgeyi
kullanan yönetici sýnýfa hitap ettiði açýktýr.
Bizans döneminin duvarla birbirinden ayrýlmýþ iki büyük bölümlü ve iç
kaleli kenti, Araplarýn Diyarbakýr’ý aldýklarý 638 yýlýndan sonra uzunca bir
süre iki ana yola baðlý dokusunu korumuþtur. Kentin Ýslam dünyasý ile
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tanýþmasýnýn hemen ardýndan merkez bölgeye yaptýrýlan Sa’saa Camisi ile
Ýslami donatýlar kentte yerlerini almaya baþlarlar. Onbirinci yüzyýlda var
olduðu bilindiði halde kesin inþa tarihi ve banisi bilinemeyen Ulu
Cami’nin, kentin merkezine yapýlmasý, inþa ettirenlerin siyasi tercihini
ortaya koymaktadýr. Onbirinci yüzyýlda Dað Kapý, onikinci yüzyýlda
Mardin Kapý’nýn mescide dönüþtürülmelerinde de siyasi bir takým
etmenler rol oynamýþ olmalýdýr.
Mervanoðullarý, Ýnaloðullarý, Artuklu ve Osmanlý saraylarýnýn iç kalede
bulunuþu, bu bölgenin tarih boyunca yönetim merkezi olma kimliðini
koruduðunu göstermektedir.
Diyarbakýr, medreselerle Artuklu döneminde tanýþýr. Ýlk kuruluþu
Halifeler dönemine dayandýrýlan þehit mezarlarýnýn dýþýnda, Ýnal ve
Nisanoðullarý döneminde olduðu gibi, Artuklular zamanýnda da türbe
yapýlmamýþtýr. Artuklular, Ýç Kale’deki saraylarýnýn ve askeri birliklerin
emniyeti için bu alaný küçülterek kontrol altýna almýþlardýr. Kurduklarý
halý atölyeleri ve þehirlerarasý yollar üzerine inþa ettikleri köprülerle ticari
faaliyetleri canlandýrdýklarý görülmektedir (Ritter, 1844, 36). Artuklu
döneminde kentin, eski dokusunu büyük ölçüde koruduðu söylenebilir.
Akkoyunlularla birlikte inþa edilen tekke, zaviye, tarikat yapýlarý, cami ve
mescitlerin etrafýnda küçük ölçekli mahalleler oluþmuþtur. Bu
mahallelerde yaþayarak merkezi bölgeden kendini soyutlayan
Türkmenlerin baþlangýçta merkezle iliþkileri çarþý, pazar ihtiyaçlarýyla
sýnýrlýdýr. Ýç Kale’deki Sahabeler Türbesi dýþýnda, ilk kez yine bu dönemde
cami avlularýna bani türbelerinin yapýldýðýna tanýk olunur. Bu dönemde
kentin kuzeybatý kesiminde, sur duvarlarýna yakýn kýsýmlarda yapýlaþma
artar. Konstantius döneminde baþlayan sur duvarlarýnýn tahkimine
yönelik faaliyetlerin 16. yüzyýl ortalarýna kadar sürdüðü, Artuklu dönemi
sonuna kadar kent merkezi önemliyken, Artuklu sonrasýnda, özellikle
Akkoyunlu ve Osmanlý dönemlerinde merkezin çarþý, pazar alaný olma
dýþýnda önemini yitirdiði, dini amaçlý iþlevlerin merkez ve dýþýnda kurulan
cami ve mescitlerin çevresinde gerçekleþtirilmeye baþlandýðý
görülmektedir.
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DÝYARBAKIR CITY WALLS AND HISTORY OF THE CITY
Until the years of domination by the Ottomans, Diyarbakýr frequently fell
under the possession of various rulers either as a result of wars or, at
least, through various treaties. The inscriptions on the walls and towers of
the city indicate that the new rulers of the city, tried to fortify the walls
immediately after their conquest. In the light of the present information
derived from the historic city walls and its inscriptions, history of the city
and the role of its various rulers who reshaped it may be revealed. This
article aims to show that interpretation of inscriptions helps one see how
the walls and the inner city structure was transformed from earlier times
until the mid-sixteenth century.
The continuous change of possession of the city throughout history, offers
us 63 inscriptions. Six of them belong to the Byzantium era; four of them
are in Greek and one is in Latin language. All others are adhered to the
Islamic period. As some of these inscriptions are illegible due to erasure,
43 of them were taken up and reassessed in this article.
In the pre-Roman period, we only know that Hurris dwelled in the region
about 2000 B.C. and the city was enclosed within walls. In the ninth
century B.C., it is only known that the city was the capital of the Bit
Zamani tribe and during this period, the older walls were repaired. As we
find limited amount of inscriptions which prove to be insufficient to
explore pre-Byzantine and Byzantine eras, this period should be depicted
by only two early Roman findings: the coin with the inscription “Amida”
on it dated 222-235 A.D. is in the Museum of Kaiserlichen at the Academy
of Petersburg and the second one is based on the depiction of Ammianus
Marcellinus who was present in the city in the year 359.
Gabriel writes that the western boundaries of the Hurri city was
surrounded by walls from the Dað Kapý (Mountain Gate) to the Keçi
Burcu (Goat Tower) and the city was enlarged initially around the year
330. After the year 363, the western walls were removed in order to
further widen the city westbound, which was then enclosed within newly
built walls. The majority of researchers agree on the restitution based on
the substantial repair work carried out by Valentianus, in accordance with
the inscription located over the Dað Kapý gate. On this inscription his and
two other rulers’ names are mentioned, along with the information
regarding a treaty signed in the year 363. There was a related expansion of
the city between the years 367-375 for the second time. A treaty signed by
the Byzantine Emperor Jovianus shows that Diyarbakýr was left to
Byzantium but the Persians were ruling Nusaybin. Therefore, it seems
that the borders of the Byzantine Empire were under change in a
considerably short period. Following this treaty, some of the Nusaybin
residents were resettled in the newly established district of Diyarbakir,
but the majority of them resettled in the city of “Nisibeos” outside
Diyarbakir, which is also enclosed with walls. This development indicated
that a small population of Nusaybin immigrants did not require the
further enlargement of Diyarbakýr. As restitution works carried out in
accordance with the city borders and the population regarding the fourth
century shows, this subject should be reassessed. The present day city
walls define an area of 145,6 hectares; which gives us the population of
20,000 inhabitants, but in a double congested area. The population
estimation of 120,000 inhabitants living within today’s city limits
according to some accounts, would have actually brought a far more
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densely populated city; which proves to be a hint for the actual expansion
of the city in the related period.
The road following the east-west axis through the gate opened in the
inner fortress wall during the Ottoman period, strongly indicates that the
oldest city road in this direction did exist in the same location. Within the
city and on this road lie two buildings, which indicate that the same road
was used during the Artuklu times as well. One of them is the Artuklu
Seyfeddin Madrasa from the thirteenth century, and the other is the
Akkoyunlu Nabi Mosque from the fifteenth century. Possibly, this is the
oldest road still existing which stretches to other cities nearby.
On the other hand, the walls take an efficeient role to reveal the location
of various buildings within the city. The Roman and Byzantine churches
which were built at the inner citadel along the southwest walls and near
Urfa Kapý owe their location in the outer districts to the high population
density within the inner city, along with other the social conveniences.
The Christian buildings were initially located in the core area during the
reign of the Byzantine Emperor Heraclius, who built a church in 628-629
where the Great Mosque (Ulu Cami) is now located.
It is not known when and how the Ulu Cami was built. Its name appears
for the first time in the historic documents from the eleventh Century.
According to its inscriptions, when the courtyard arcades were under
construction during the Ýnaloðullarý and Nisanoðullarý period, a mosque
had been built there for Shafis. On the western façade inscription (1117-18)
of the Ulu Cami, it is mentioned that the mosque was completely
renovated during the Great Seljuk era. The earlier churches in the core
area were built obviously for the convenience of the administrators who
lived there.
Arabs killed during the battle to conquer Diyarbakýr were buried in a field
adjacent to Kale Camisi Mosque of today, and it is presumed that the first
church to be converted into a mosque was this building. There are three
inscriptions on the walls of the Kale Mosque. The one located on the
minaret explains that the minaret was built by the Nisanoðullarý, and the
one on the window of the tomb depicts that, again during the
Nisanogullari period in the years 1162-63, the church was converted into a
mosque. Following that the Kale Mosque was built there to replace this
converted mosque. The commander Sa’saa was fatally wounded at the
battlefield and was buried at a spot where another mosque bearing his
name had been erected. This mosque is assumed to be the first mosque
built in the city. Except for these tombs of martyrs, which date back to the
period of caliphs, no other similar tombs were established in the city until
the Great Seljuk era. However, the coin dated between the years of 902907 indicates existence of a mint in the city.
During the Artuklu period, the city were introduced with madrasa
buildings for the first time. The two of the four madrasas are in the centre,
close to the Ulu Cami mosque. The Artuklu administration also built a
courthouse within the inner fortress, two small mosques (mesjids), and a
bridge over the Ambar River outside the city. For the period of the Great
Seljuk, another mosque near the Nebi Mosque is believed to be built for
the Shafis but it did not survive until today.
The city flourished with convents during the Akkoyunlu ruler Uzun
Hasan, and he built two mesjids and a madrasa. Besides, during the
period of the Akkoyunlu reign, six ‘great’ and six small mosques were
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built. In addition to these monumental works, a civic centre, a market
place and a hammam near Dað Kapý were also constructed. Before the
Akkoyunlu conquest, districts and quarters with small-scale were not
known at all. However, during this period, around convents, mesjids and
mosques, some new quarters were established bearing the name of these
prominent buildings. Also in the quarters of the city where trade
dominated eventually, hammams and small mosques were built.
As from the Ottoman period, greater number of mosques, mesjids, inns
and hammams were constructed in the centre and on the peripheries of
the city, than the total built during the previous periods. The most
prominent of these Ottoman buildings with their greater scale, are the
Deliller Han in the centre and the Hasan Paþa Han near Mardin Kapý.
In conclusion, the small city of Hurri surrounded by walls was developed
and enlarged by the Byzantine Emperor Constantius who enclosed the
city with newer walls during the years 330-377. The southwestern walls
can be dated to the periods of the Great Seljuk and the Artuklu, based on
the information through existing inscriptions and the periodization of
construction techniques. Artuklu rulers had also built an inner fortress
inside the inner walls for further fortification purposes. While the central
city was prominent during the seventh century until the end of the
Artuklu period, it lost its attraction relatively during the following
centuries, and more mosques, hammams and other amenity buildings
flourished on the peripheries of the city during the Akkoyunlu period,
and in particular the Ottoman period.

