DIYARBAK~ R TARIHI HAKK~ NDA KAYNAK VE
ARA~T~ RMALAR
ÖZET
Stratejik bir konumu olan Diyarbak~ r bölgesi tarih boyunca çe~itli kavimlerin istilas~na u~ram~~~ve hatta Artuklular ve Akkoyunlular gibi
önemli devletlerin payitaht~~ olmu~tur. Dolay~s~ yla bölgenin ba~~ehri olan
Diyarbak~ r eski ad~~ ile Amid bir kültür merkezi idi. ~üphesiz bölgenin tarihi hakk~ nda eski ça~lardan beri eserler yaz~lm~~~ve çe~itli ara~t~ rmalar yap~lm~~t~ r. Bu eserlerin hepsini gözden geçirmek ve ufak bir makaleye s~~d~ rmak tabii ki mümkün de~ildir. Bu durumda bu makalede ancak orta
ça~a hitap eden baz~~ yazma ve bas~l~~ eserlerin incelenmesi ve derleme kitap ve makalelere yer verilmesi uygun görüldü. Tabii ki bu arada kitâbe,
meskukât ve mühürlerin de önemi belirtildi.
Makalenin haz~rlanmas~nda çe~itli index ve kataloglara ba~~vuruldu.
Bunlar~n aras~nda ~ephesiz J. D. Pearson'~n Index Islamicus' u ve C. A.
Storey'nin Persian Literature adl~~ eseri ~ üphesiz büyük bir önemi haizdirler.
Britanya Müzesi ile Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphaneleri gibi önemli
kütüphanelerin Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalann~n kataloglan bilhassa
önemli yazmalan tesbit etmede ve incelemede önemleri inkar edilemez.
Ayr~ca çe~itli kütüphanelerde ara~t~rmalar yap~l~p baz~~ yazmalar yerinde baz~lar~n~ n da mikrofilmleri al~n~ p daha sonra incelenmi~lerdir. Dolay~s~yla makalede zikredilen yazmalar bizzat görülmü~tür.
Makale kaynaklardan ve literaturden olu~maktad~ r.
Arapça kaynaklar~n en önemlisi ~üphesiz Britanya Müzesi Kütüphanesinde iki nüshas~~ (Or. 58433 ve Or. 631o) olan Ibn al-Azrak al-Fariki'nin
Aleyytifarikin ve Amid adl~~ eseridir. B. A. L. Awad taraf~ndan ilk k~sm~~ ve A. Savran taraf~ndan Artuklular k~sm~n~ n edisiyon-kriti~i yap~l~p birer doktora tezi olarak sunulan bu eserin ad~ndan da anla~~laca~~~gibi Diyarbak~r bölgesinin tarihi aç~s~ ndan büyük bir önemi haizdir. Eser ~~176
y~l~ na kadar olan hadiseleri kapsamaktad~r.
Cl. Cahen ve F. Sümer taraf~ndan kaynak olarak kullan~lan ve Diyarbak~r bölgesinin en önemli yerle~im merkezlerinden H~sn-~~ Keyfa tarihini
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konu edinen ve daha çok Eyyubilere yer veren H~sn-z Keyfa Krono~inin orijinal nüshas~n~ n her ne kadar 1417 y~ l~ na kadar olan hadiseleri kapsamas~~
gerekirse de Viyanna Milli Kütüphanesinde (Mxt 355) tek bir nüshas~~ bulunmakta ve bu nüsha sadece 1376 y~l~ na kadar olan hadiseleri kapsamaktad~ r.
Karakoyunlu ve Akkoyunlu tarihlerine yer veren 15. yüzy~l vakanuvistlerinden Abdallah b. Fethullah al-Ba~dadi'nin nr;!)-i al-~iyiisi adl~~ eseri genel bir dünya tarihi olmas~na ra~men mezkur as~ r için o~jinal bir
kaynakt~r.
~ bn ~eddâd'~n me~hur eseri Al- 'Atak al-ljatira fr zikri Umer' al-&m ve
al-Cezire iki büyük cilt halinde olup ilk cildi ~am ve Haleb tarihini, ikinci
cildi ise Diyârbekr, Diyâr-~~ Mudâr ve Diyâr-~~ Rabi'a bölgelerini konu edinmektedir. Çe~itli eserlerden yararlanan Ibn ~eddâd daha ziyade Ibn al-Azrak'~n yukanda ad~~ geçen eserine ba~l~~ kalm~~~ve bölgenin tarihine bir yüz
y~l~~ daha kaps~ yan orijinal sahifeler eklemi~ tir. Bodleian Kütüphanesinde
ki (Marsh 333) nolu yazman~n Ibn ~eddad'~ n eserinin ikinci cildi oldu~u
ileri sürülmektedir. 1280 y~ l~ nda istinsah edilen bu mezkur nüsha daha ziyade Mervaniler ve Akkoyunlular üzerinde durmaktad~r.
Bu yazmalardan ba~ka al-Karamani'nin dünya tarihi, Ibn Arab~ah'~n
`Aca'ib al-Makdur fr Nevib Timür adl~~ eseri, ve `Abd al-Selâm Efendi'nin
Tarifi al-Mardin I bölgenin tarihi aç~ s~ndan kayda de~er yazmalardand~ rlar.
Diyarbak~ r bölgesinin tarihini bilhassa i~liyen Farsça eserler oldukça
rlar.
Mevcut Frasça eserler daha ziyade selçuklular, Safeviler ve Timur
azd~
tarihlerini konu edinmekte ve nadiren Akkoyunlu ve Karakoyunlulara yer
vermektedirler. Timur ve Selçuklu tarihlerini konu edinen eserler daha ziyade Arapça ve Türkçeden tercüme edilmi~~olanlard~ r. Mamafih Biritanya
Müzesi Kütüphanesinde birer nüshalar~~ bulunan Nizâm al-Din ~ami'nin
Ziifer~uJn~e'si (Add. 23980), Ebü Tâlib al-Huseyni taraf~ ndan Mo~olcadan
Farsçaya tercüme edilen Malfuzat-i Emir Timi~ r (Or. 158), ~dris b. Husam
al-Din al-Bidlisi'nin He~t Behi~tl (Add. 7646 ve Add. 7647), Hac~~ Muhammed Kuli Kacar'~ n Lubb al-Lubitb't (Or. 3400), Muhammed Muhsin'in
Ismail (Or. 3248) Ti(Or. 3498), ve anonim
Zubdet
mur, Akkoyunlu, Karakoyunlu, ve Safeviler tarihi hakk~ nda bilgi vermeleri
bak~m~ ndan büyük bir önemi haizdirler.
Bölgenin tarihini i~liyen Türkçe yazmalar da oldukça azd~ rlar. Mevcut
olanlar, mün~eat mecmualar~n~ n haricinde, genellikle Arapça ve Farsça'dan tercüme edilmi~~olanlard~r.
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Emir ~eref b. ~ems al-Din Bidlisi'nin 1596 y~l~ nda Farsça olarak kaleme ald~~~~ ~eref~ulme bin biri Muhammed Beg b. Ahmed Beg Mirza ve
di~eri ~em`i taraf~ ndan olmak üzere iki ayr~~ tercümesi vard~ r. Birer nüshalar~~Britanya Müzesi Kütüphanesinde bulunan (Or. 1127 ve Add. 18547)
bu yazmalann her ikisinde de Diyarbak~ r bölgesi ile ilgili önemli bilgiler
bulunmaktad~r.
Timurlulan ve Selçuklulan konu edinen baz~~ tercümelerde azda olsa
bölge ile ilgili baz~~bilgilere rastlamak mümkündür.
~üphesiz Hoca Saccl al-Din'in Farsçadan tercümesini yapt~~~~ Tdrih-i
Muslihiddiri-i Liiri Büyük Selçuklular, Diyarbekir Atabeyleri, Eyyubiler ve
Timurlular hakk~ nda geni~~bilgi vermekte ve bölgede cereyan eden olaylan i~lemektedir.
B~y~kl~~Mehmed Pa~a taraf~ ndan Yavuz Sultan Selim'in emri ve bölgeye gönderdi~i askerlerin yard~m~yla Osmanl~~ devletine kat~ lan Diyarbak~r
bölgesinin fetih hikayesini ~üphesiz Selimnâmeleden takip edebiliriz. Bu
Selimnâmelerden biri Mustafa b. Celâl'~n yazd~~~~ Ma'asir-i Selim Ilan':
olup bir nüshas~~ Britanya Müzesi Kütüphanesinde (Add. 7848) bulunmaktad~r.
Bölge ile ilgili baz~~önemli mektuplar~~ mün~eat mecmualannda bulmak mümkündür. ~üphesiz bu mecmualann en önemlisi tarihçilerin a~ina oldu~u Feridun Beg'in Miin~e'&-: Sii4in adl~~mecmuas~d~ r. Britanya
Müzesi Kütüphanesinde iki ayr~~ mecmua daha bulunmaktad~r. Bunlar~n
her ikisi de Ebu al-Kas~m Iva~l~~taraf~ndan toplanm~~~mürâselat~~hâvidirler (Britanya Müzesi Kütüphanesi Or. 3482 ve Or. 348).
Diyarbak~ r bölgesi bilhassa bu gün kü Diyarbak~r ~ehrinin surlar~~ kitâbeler aç~s~ ndan son derece zengindir. Bu kitâbelerin yazma eserlerde kaleme al~ nan bilgileri tamaml~yaca~~ndan eminim.
Bölgenin tarihini ayr~ca me~hur muas~ r tarihçilerin ~imdiye kadar edisiyonu yap~lm~~~ve yay~nlanm~~~eserlerinden de takip etmek mümkündür.
Bunlar~n en me~huru ~imdiye kadar bir kaç bask~s~~yap~lm~~~1bn al-Esir'in
oniki ciltlik Al-K(imd fi al-Tdriti adl~~eseridir. 1222 y~l~ na kadar vuku bulan
olaylar~~bir dünya tarihi olan eserine derc eden ~ bn al-Esir bilhassa Selçuklulann men~ei hakk~ nda kayda de~er bilgiler vermektedir. Bilhassa ii.
ve 12. as~rlarda Diyarbak~ r bölgesinde vuku bulan hadiseleri kapsamas~~ aç~s~ ndan bizim için eserin önemli bir yeri vard~r.
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Bu konuda kayda de~er di~er eserlerin ço~u bilhassa Selçuklulara geni~~yer vermi~ ler ve dolay~s~ yla yeri geldi~inden Diyarbak~ r bölgesinin tarihine az da olsa de~inmi~lerdir. Bu gibi eserlerin aras~nda Re~id
Güzia/-Tavrit~, Ini, Hamdullah al-Mustavfi
de'sini, Ibn al-Cevzi'nin KiW al-Muntazam ve Millelcia al-Mültezem fi A!,~ Mri
al-Muluk ve al-Umem adl~~ eserini, ve S~bt-~~ Ibn al-Cevzi'nin Mir& al-Zaman
fi TÜTZ4i al-'ily&~~adl~~ eserini sayabiliriz.
Bunlardan ba~ ka Mirhond'un sekiz ciltlik Rat~Zat al- Safa f Siret alEnbiyii ve al-Mülük ve al-ljulefi adl~~ eseri Selçuklulardan maada Akkoyunlular ve Karakoyunlulara geni~~bir yer vermesi bak~ m~ndan büyük bir
önemi haizdir.
~üphesiz bu konuda en önemli eser ad~ndan da anla~~ laca~~~üzere
Ebu Bekr Tihrn'nin KitJ~b-z Diy&.bekrzyye' sidir. Bilhassa Akkoyunlular~n
ve Karakoyunlular~ n tarihini i~liyen bu eser mezkur devir için bölgenin, tarihi hakk~nda ba~ ka eserlerde rastlanm~yan çok önemli bilgileri havidir.
Bölge, bilhassa Diyarbak~r ~ehri ve ~ehri ku~atan surlar kitabeler
yönünden son derece zengindir. Maalesef bu kitabelerin ço~u gün geçtikçe a~~n~ p yok olmaya yüz tutmu~lard~ r. Kitabeler ~imdiye kadar çe~itli
ilim adamlar~~ taraf~ ndan incelenip okunmu~lard~ r. Max van Berchem ve J.
Strzgowski kitabelerin bir k~sm~n~~ okuyup Amida adl~~ eserlerinde yay~nlam~~lard~ r. Gabriel'in iki ciltlik Voyages Archeologiques adl~~ eserinde de kitabelerin bir k~sm~n~~ bulmak mümkündür. Bu arada mahalli tarihçilerden
Basri Konyar, Kaz~ m Baykal, Süleyman Savc~~ ve ~evket Beysano~lu kitabelerin önemlerini belirtmi~~ve yazm~~~olduklar~~ çe~itli makale ve kitaplarda yay~ nlam~~lard~ r. Bunlardan bilhassa ~evket Beysano~lu'nun Analan ve
Kitabeleri ile Diyarbak~ r Tarihi adl~~ eseri kayda de~er. Henüz ~~. cildi yay~nlanm~~~olan bu eserde çe~itli kaynaklardan faydalan~larak ve hatta yerine
gidilerek foto~raflar çekilmek suretiyle kitabelerin ço~u bir araya getirilip
okunmu~~ve Arapça olanlar Türkçeye tercüme edilmi~lerdir. Eserin bu ~~
cildinde Diyarbak~r'~ n tarihi ba~lang~ çtan Akkoyunlulara kadar geni~~bir
~ekilde i~lenmi~tir. ~evket Bey'in eserin önsüzünde belirtti~i gibi Akkoyunlulardan günümüze kadar olan ~ehir havalisinin tarihi ise 2. cildin konusunu te~ kil edecektir.
Anla~~ld~~~~kadar~ yla bölgede hüküm süren tüm devletler bölgenin çe~itli ~ehirlerinde madeni paralar bast~rm~~lard~ r. Paralar~n bas~ld~~~~belli
ba~l~~ yerler Amid, Meyyafakirikin, H~sn-~~ Keyfa, Mardin ve Maden ~ehirleri idi. Bu madeni paralar~~ bilhassa Britanya Müzesi kataloglannda bulmak mümkündür.
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Bölgenin tarihini konu edinen tetkik eser ve makaleler say~ca pek de
fazla de~iller. Bat~~ dillerinde yaz~lm~~~ancak bir kaç esere rastlanmaktad~ r.
Türkçe yaz~ lm~~~eserler ise bilhassa yukar~da adlar~~ gecen Süleyman Savc~~
gibi mahalli tarihçilerin kalemlerinden ç~ km~~lard~ r. Ayr~ca Diyarbak~ r
bölgesinin Büyük Selçuldular~ n yönetimine girmesi Prof. Ali Sevim taraf~ ndan Diyarbak~ r Bölgesinin Büyük Selçuklu Imparatorlu~una kat~lmas~~ (Ankara
1975) adl~~ esrinde kaleme al~nm~~~ve Selçuklular~ n bölgede ki faaliyetleri
anlat~ lm~~t~ r. Prof. Nejat Göyünç'ün X VL yüzy~ lda Mardin Sanca~: adl~~ eserinde bölgenin Osmanl~ lar taraf~ ndan fethi çok güzel bir ~ekilde özetlenmi~tir.
Bölgenin çe~ itli tarihi yönlerini konu edinen makaleleri burada s~ ralamak mümkün de~ildir. Ancak bölgede hüküm süren Selçuklu, Artuklu,
Eyyubi, ve Akkoyunlu devletlerinin çe~ itli yönleri bu makalelerin konular~n~~ te~ kil ettiklerini burada belirtmek gerekir.
Son derece stratejik bir önemi haiz Diyarbak~ r bölgesinin tarihi hakk~ nda ~ imdiye kadar yeterince bir inceleme maalesef yap~lmam~~t~ r. Bölgede ki kitâbeler yazmalar kadar birer tarih kayna~~d~ rlar. Bunlar~ n her birinin ilmi olarak incelenmesi bölgenin tarihine büyük bir katk~ d~ r san~ r~ m.

~~— The tomb-stone of Muslihiddini Lar.
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Fig. 3 — The inscription of a fountain known as Mba - Ta~~by the inhabitants of Diyarbak~ r city. The fountain is by the walls of Inner Fortress and the inscription is on
the wall above the fountain.
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Fig. 4 — An inscription on the minaret of Lale Bey Mosque-northern side.
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