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Milletlerin siyasi teĢekküller oluĢturmaya baĢladıkları ilk dönemlerden beri Fırat ve Dicle 

nehirleri ile kollarının hayat verdiği verimli el-Cezire[1] veya Mezopotamya toprakları tüm 

devletlerin ve milletlerin iĢtahını kabartmıĢtır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan 

topraklara Araplar el-Cezire veya Mümbit Hilal, diğerler milletler ise Mezopotamya olarak 

isimlendirmektedirler.[2] Bu bölge ilk medeniyetlerin canlandığı yeĢerdiği bu topraklar kimi 

devletleri yeĢertmiĢ ve kimi devletleri de kabul etmemiĢtir. Bu topraklar binlerce yıldan beri 

bir çok devletin ve milletin doğumuyla ölümüne tanıklık ve beĢiklik etmiĢtir.  Diyarbakır‟ın 

veya bölgenin etnik yapısı Ġslamiyet‟in ortaya çıkıĢından bir süre önce baĢlayan ve Ġslam‟ın 

geliĢiyle hızlanan Arap kabilelerinin göçleri ve yerleĢmeleri ile tamamlanmıĢtır. Ġnsanlık 

tarihi içerisinde bir devlet kurup da bu bölgeye uğramamıĢ hemen hemen hiçbir millet yoktur 

diyebiliriz. Buna göre bölgeye gelmiĢ devletlerin ve milletlerin tarihine kısaca bakmak 

istiyoruz. 

 

Hz. Ömer döneminde fethedilen ve Hz. Osman döneminde hızlı bir Ģekilde yerleĢen Arap 

kabileleri Mudar, Rebia ve Bekir‟den dolayı Diyarmudar, Diyarrebia ve Diyarbekir 

isimleriyle anılmıĢtır. Böylece üç bölgeye ayrılan el-Cezire, Arapların bu bölgedeki 

hakimiyetlerini de pekiĢtirmiĢtir. [3] 

Bu dönemde Diyarbakır‟a, Amida veya Âmid[4] denildiği, Asur Hükümdarları‟ndan Adad-

Nirari‟den (1310-1281) kalma bir kılıç kabzasındaki yazıdan ve M.Ö. 800 yıllarından kalma 

Asur Valileri‟nin isimlerini bildiren belgelerden anlaĢılmaktadır.[5] 

Diyarbakır, M.Ö. 3000‟den itibaren Akadlar‟ın ve Gutiler‟in hakimiyetleri altında olduğu[6], 

yine bu dönemlerde Kafkas ırkına mensup savaĢçı bir millet olan  Subartu Türklerinin bu 

bölgeye geldiklerini kaynaklardan öğrenmekteyiz. Subartu Türklerini ġemseddin Günaltay 

açıklarken Subaru kelimesi iki nehir (Dicle ve Fırat) arasında yaĢayan (sub-aru lafzı su-arası) 

olarak izah etmiĢtir.[7] 

M.Ö. 2000 Amid‟i de içine alan Yukarı Dicle bölgesinin yerleĢen ve Subarular‟dan oldukları 

veya Hint-Avrupaî bir kavim oldukları da söylenen Hurriler‟dir. Hurilerin,  Urfa veya 

Harran[8] bölgesinde kurulduğu tahmin edilmektedir. Mitanniler bu bölgeye geldiklerinde, 

burada yaĢayan ve Urartularla akraba olduklarını iddia edilen Hurileri hakimiyetleri altına 

almıĢlardır. [9] 

M.Ö. 1000 yıllarda Diyarbakır bölgesine Sami kökenli Ârami kabilelerin yerleĢtiği ve bunu 

takiben  Asurların hakim olarak,  M.Ö.IX. yüzyıldan sonra, diyarbakır2ı asur devletinin bir 

eyaleti heline getirdikleri görülmektedir. Buraya kısa bir dönem  Urartular egemen olmuĢlar 

ise de Asurlular hakimiyeti tekrar ele geçirmiĢlerdir.[10]  

Urartular‟dan sonra Diyarbakır bölgesi sırayla Ġskitler‟in (M.Ö. 653-625), Medler‟in 

(M.Ö.625-550), Persler‟in[11] (M.Ö. 550-331), Ġskender‟in (M.Ö.331-323), Selevkoslar‟ın 



(M.Ö.323-140), Partlar‟ın (M.Ö.140-85) ve Büyük Tigranı‟nın (M.Ö.85-69) egemenliği altına 

girmiĢlerdir. 

Diyarbakır, M.S. 53-226 tarihleri arasında  Partlar-Romalılar, Sasanlılar-Romalılar arasında 

sık sık cereyan eden mücadelelerde sürekli olarak el değiĢtirdiği ve daha çok Roma 

egemenliğinde kaldığı ve 395‟ten sonra, Doğu Roma yönetimine girdiği görülmektedir.[12] 

Bu bağlamda Diyarbakır ve çevresi 639  tarihine kadar devam eden Doğu Roma[13] 

hakimiyeti döneminde bölgede, zaman zaman Ġran-Bizans hakimiyetlerini de görmek 

mümkündür.[14] Bu dönemde Bizans imparatoru Constantinus II (337-362) Ģehrin etrafını 

349 yılında bir sur ile çevirerek müdafaasını sağlamlaĢtırmak istemiĢtir. Ancak buna rağmen 

Diyarbakır bir çok defalar, Ġranlılar tarafından zabt olunmuĢtur. Fakat yine de bir Bizans 

kalesi olma özelliğini devam ettirmiĢtir. 

639 yılında Diyarbakır, Ġslam orduları tarafından Hz. Ömer zamanında (634-644) Halid b. 

Velid ve Ġyaz bin Ganem  tarafından fethedilmiĢtir. [15] Hz. Osman‟ın Halifeliği döneminde 

(644-656) Arap kabileleri, bölgedeki Ģehir, kasaba ve kalelere daha çok yerleĢmeye ve 

yayılmaya baĢlamıĢlar ve Hz. Ali‟nin Halifeliği‟nden (656-661) sonra, kısa bir süre Hz. 

Hasan‟a bağlı olarak kaldığı görülmektedir. Hz. Hasan, Muaviye ile anlaĢarak halifelikten 

vazgeçince Diyarbakır‟da Emevi Devletine bağlanmıĢtır. [16]  Bu tarihten sonra Diyarbakır 

uzun bir dönem Emeviler ve bunu takiben Abbasilerin elinde kalmıĢ ve bu dönemde Arap-

Bizans mücadelelerinde önemli rol oynamıĢtır. Hatta Ġslam orduları ile 636 yılında yapılan 

Yermuk SavaĢı‟nda, Heraklius‟un ordusunu yenerek Suriye‟yi de almayı baĢarmıĢlardır. [17]  

Emevi Devleti‟nin yıkılmasından sonra (750) yönetimi ele geçiren Abbasiler, Diyarbakır‟ında 

içinde bulunduğu Elcezire yöresi halkı, Ebu‟l-Abbas‟ın halifeliğini kabul etmemiĢlerdir. 

Özellikle Mansur, HarunreĢid, Me‟mun ve Mu‟tasım dönemlerinde Ģiddetli isyanların bu 

bölgede vuku bulduğunu görmekteyiz. Bu isyanlar yüzünden bölgede istikrar kaybolmuĢ, 

anarĢi ve terör yaygınlaĢmıĢtır.[18] 

Halife Mutez döneminde (866-869) Ġsa bin ġeyh, Diyarbakır‟a vali olarak atanmıĢ ve Halife 

Muhtedi (869-870) döneminde ayaklanarak kentin yönetimini ele geçirmiĢtir. Böylece 

Diyarbakır‟da otuz yıl sürecek ġeyhoğulları egemenliği altına girmiĢ oldu.[19] ġeyhoğulları 

beyliği 899 yılına kadar devam etmiĢ, bunu tekrar Abbasi hakimiyeti izlemiĢtir.[20]  

Bunu takiben 930-978 yılları arsında[21] Hamdaniler,[22] 978-984 yıllarında 

Büveyhoğulları[23] ve 984-1085 tarihleri arasında Mervanîler bölgeye hakim oldukları 

görülmektedir. 

Konumuz olan Mervanoğulları döneminde Diyarbakır (Amid); Silvan (Meyyafarikin), Ahlat, 

Erzen, Mardin, Siirt, Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf), Düneysir (Koç-Hisar), Maden, Gölcük, Atak, 

Ergani, Çermik, Savar ve Cizre (Elcezire) gibi otuza yakın kaleyi içine alan bir bölgede 

kurulmuĢtur. Kurulan bu bölgede Humeydiyye Ekradına mensup Mervanoğulları buraya 

yerleĢmiĢ ve yurt edinmiĢlerdir.[24]  Bu dönemden sonra ise bu bölgede Mervanoğulları 

kendi isimlerini taĢıyan ve bir asır sürecek bir beylik kurmuĢlardır. Bu beyliğin kurucusu 

Bâd‟dır. Bad‟ın ölümünden sonra sırasıyla Mervanoğlu Ebu Ali, Ebu Mansur, Nasruddevle 

Ahmed ve son olarak beyliğin baĢında Nasr ve Said adlı iki kardeĢ bulunmuĢlardır.[25] Sultan 



Alp Arslan döneminde beylik ise ikiye bölünmüĢ  ve beyliğin idaresi iki kardeĢ arasında 

yapılan taht mücadelesi yüzünden hakimiyetlerini fazla sürdürememiĢler ve Selçukluların 

hakimiyeti altına girmiĢtir.[26] 

 

MERVANOĞULLARININ TEMELĠNĠN ATILMASINDA BÂD B. DÛSDEK‟IN ROLÜ 

Mervanoğulları, Meyyafarikin merkez olmak üzere, Diyarbakır ve çevresinde yüzyıl kadar 

hüküm süren Sünni bir Ġslam beyliğidir.[27] Bu beyliğin temellerini Bâd[28] lakaplı Ebû ġucâ 

Abdullah Hüseyin atmıĢtır. Humeydiye kabilesinin el-Harbuhtî[29] oymağına mensup olan 

Bâd‟ın doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Bununla birlikte, eniĢtesi Merva‟nın köyü 

Kermas[30] taraflarından olduğu tahmin edilmektedir. Bâd hakkında o döneme ait bir çok 

tarihçi farklı rivayetler ortaya koymaktadır. Farklı olan bu görüĢlerin ortak bir noktası Bâd‟ın  

çoban olduğu yönündedir. 

Bunlardan Ġbn Esir, Bâd‟ın künyesinin “Ebu ġuca”(cesaretin babası) isminin de “Baz”[31] 

olduğunu nakletmektedir. Ebû Abdullah‟ın adının da el-Hüseyin b. Dûstek olup, Bad‟ın 

kardeĢi olduğunu belirtmiĢtir. Ġbn Ezraki‟nin Meyyafarikin Tarihinde[32]; “Bâd b. Dustek el-

Harbuhtî‟nin asıl adının, Dustek‟in Oğlu Abdullah‟ın Babası Hüseyin olup, Bâd lakabı 

sonradan verilmiĢtir.[33] Buradan da anlaĢılacağına göre Bad‟ın  babası ise Dûstek (DûĢnek, 

DûĢtek) olarak kaydedilmiĢtir. [34] 

Bâd‟ın ilk olarak kurduğu bu beylik hakkında değiĢik görüĢler belirten tarihçiler farklı tarihler 

arasında olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Mervanoğulları, 983-984 yıllarında Diyarbekir‟de Bâd tarafından kurulmuĢ Sünni Müslüman 

bir kabiledir.[35]  Diğer bir görüĢte ise 985 yılında Bâd tarafından kurulan Müslüman bir kürd 

kabilesi olduğu söylenmektedir.[36]  Claude Cahen, Mervanoğulları‟nın; XI. yüzyılda Doğu 

da kurulan beylikler arasında, Diyarbekir‟de kurulmuĢ Sünni Kürt hanedanı küçük bir beylik 

olarak bahsetmiĢtir.[37]  Rene Basset, (978) yılında Kürt Ġbn Badoya (Baz) Hamdani Abu 

Tağlib‟in yardımı ile ArdamuĢt (KavaĢi, Cabal-Cudi) civarında yaĢamıĢ bir kabile olarak 

söylemektedir. Bununla birlikte (Abu Abdullah Hüseyin b. CuĢane (yahut Abu ġuca Bad b. 

Dustak) Bad ismi ile Ģöhret kazanmıĢ, Humadiye reislerinden olduğu ifade edilmektedir.[38] 

Ġbn Esir, “Baz‟ın, Mervanoğulları‟nın dayısı olduğunu ifade edip, asıl adının da Ebü Abdullah 

El-Hüseyin b.Düstek olup Hamidiyye Kürtlerindendir” demektedir. [39] 

Ġbn Haldun, Tarih-ü Ġbn Haldun‟da; Bâd olan Bad‟il Kürdi, ismi Hüseyin b. DûĢek, künyesi 

Ebu Abdullah veya Ebu ġüca diye bahsetmekte ve Mervaniler‟in Arap olmadığını fakat 

burada yaĢayanların “Ekrad[40]” oldukları ve Acem (Ġran) bölgesine yakınlıklarıyla 

bilinmektedir demektedir.[41] 

Bâd ilk dönemlerde, Bahsemi dağlarında, Hizan ve Maden vilayetleri arasında etrafına 

topladığı bir çok kiĢiyle yol kesmeye baĢlamıĢtır.[42] Bunda baĢarılı olan Bâd, daha da ileri 

giderek Diyarbakır havalisini ele geçirmiĢ, hatta sınırlarını geniĢletmeye ve yeni yerler 



fethetmeye baĢlamıĢtır. Aduddevle[43]„nin ölmesiyle, Diyarbakır‟a ait pek çok yeri ve 

Meyyafarikin‟i[44] ele geçiren Bâd‟ın, Nusaybin‟e kadar olan bölgeye hakim olmuĢtur. 

 Bunun üzerine Samsamüddevle,[45] Ebü Sa‟d Behram b. ErdeĢir ile beraber bir ordu 

düzenleyip Bâd‟ın üzerine göndermiĢ, yapılan bu savaĢta Behram yenilmiĢ, adamlarından bir 

kısmı esir edilmiĢtir. Bu savaĢtan galip çıkan Bâd biraz daha kuvvetlenmiĢtir.[46] Bu 

hadiseden sonra Bâd, kardeĢi olan Ebul Fevaris Hüseyin bin Düstek‟i de Meyyafarikin 

valiliğine tayin etmiĢtir.[47] Ancak Mervani emiri ile mücadeleyi bırakmayan 

Samsamüddevle, bu defa Hacib Ebü‟l Kasım Sa‟d b.Muhammed‟i büyük bir orduyla Bâd‟ın 

üzerine göndermiĢtir. KevaĢa ġehrine bağlı Habür el-Hüseyniye önlerinde “Bacü laya” 

denilen yerde çok çetin bir savaĢtan sonra, Sa‟d ve adamları mağlup olmuĢlardır. Bu 

hadiseden sonra Bâd, Deylem‟in pek çok yerini istila edip insanların bir kısmını öldürmüĢ, bir 

kısmını da esir etmiĢ, ancak daha sonra almıĢ olduğu bu esirlerin tamamını öldürtmüĢtür. Bu 

savaĢtan kaçan Sa‟d Musul‟a sığınmak zorunda kalmıĢ ve Bâd da bunu takip ederek Musul‟u 

da istila etmiĢtir.[48] Vezir Ebu‟ül-Hasan Ali bin Hüseyin, Bâd ile baĢa çıkamayacağını 

anlayınca barıĢ teklifinde bulunmuĢ ve bunu da bir mektup yazarak el Hacib‟e 

bildirmiĢtir.[49] Bâd, bu barıĢ teklifini kabul edince iki taraf arasında 988‟de barıĢ yapılmıĢ 

oldu.[50] 

Bâd Musul‟u istila edince, Samsamüddevle ve veziri ibn-Sa‟d, bu durumla ilgilenip en büyük 

kumandanlarından olan Ziyar‟ı, Bâd‟ın üzerine göndermeye karar vermiĢtir. Ġki ordu karĢı 

karĢıya geldiğinde Bâd mağlup olup, Diyarbekir‟e çekilmek zorunda kalmıĢ ve bu savaĢta 

Bâd‟ın kardeĢi Ebü‟l-Fevaris b. Dostuk (Dustek-Dustok) öldürülmüĢ ve cenazesi 

Meyyafarikine getirilerek Ģehrin dıĢına defnedilmiĢtir. Bâd‟ı takip etmek için arkasına ordu 

gönderilmiĢ, bir netice alamadan tekrar Halep‟e dönmüĢtür. Bâd‟ın bu gücünü gören Ġbn-

Sa‟d, Bâd‟ı öldürmek için hileye baĢvurmuĢ, fakat bunda da baĢarılı olamamıĢtır. 

Bu hadiseden sonra Bâd, Ziyar ve Sa‟d‟a barıĢ için elçi göndermiĢ ve iki taraf, anlaĢmaya 

varmıĢtır. Bu antlaĢmadan sonra, Diyarbekir Bâd‟a verilecek ve aynı Ģekilde Tur 

Abidin‟in[51] yarısı da ona ait olacaktı. 

Bunun akabinde bazı Kürt kabileleri Musul‟a saldırıp, Ģehri yağma etmiĢler,[52] bunu duyan 

Bad da, askerleriyle birlikte Hasan Keyf‟ten çıkarak Musul kapılarında ansızın bu adamlara 

saldırıp kılıçtan geçirmiĢ ve mallarını da yağma etmiĢtir. Vali Ġbn‟Sad‟ın adamlarından 

Musul‟u kurtarıp, Musul halkının gözünde Bâd‟a karĢı büyük bir sevgi doğmasına neden 

olmuĢtur. Bu arada Ġbn Sad‟ın Musul‟da ölmesiyle (987) yerine Bahaüddevle[53]  Ebu Nasır 

Musul‟a gelerek yönetimi eline geçirmiĢ, ancak Bâd‟la yapılan antlaĢmalara sadık kalıp barıĢı 

korumuĢlardır. 

Bu arada Samsamuddevle (ġerefüddevle) ölünce en kıdemli Emir olan Bahaüddevle onun 

yerine geçmiĢtir.[54] Daha sonra Bâd‟ın almıĢ olduğu yerleri  Hamdanoğullarından[55]  Ebu 

Tahir ve Ebu Abdullah Hasan Emir olarak yetiĢip, ülkesini geri almak için Bâd‟ın üzerine 

yürümüĢler, bir müddet takip ettikten sonra Bâd‟la Tur Abidin‟de karĢı karĢıya 

gelmiĢlerdir.[56] Yapılan savaĢta Bâd at sırtından baĢka bir ata atlarken yere düĢüp göğüs 

kemiğini kırmıĢ, yaralı olan Bad, bir kılıç darbesiyle öldürülmüĢtür. Kılıç darbesiyle 

öldürdüğü kiĢinin Bad olduğunu bilmeyen katili, daha sonra öğrenince Onun üstündeki 



elbiseyi ve silahları alarak, ellerini ayaklarını ve kellesini keserek, Ģehirde teĢhir etmiĢtir. 14 

Muharrem 380 (Miladi 990-991) Pazar günü gerçekleĢen bu hadiseden sonra Bad‟ın cesedi 

Musul‟a götürülerek burada defnedilmiĢtir.[57] 

Diyarbekir (amid) ve Meyyafarikin Bad döneminde bayındırlık ve kalkınma hareketlerine 

sahne olmuĢtur. Halk bolluk ve düzenlik içerisinde rahat bir hayat sürmüĢtür. Bu dönemde bir 

çok bilim ve sanat adamı burada toplanmıĢ ve faaliyetlerde bulunmuĢlardır. Kale surları 

yeniden restore edilerek daha güvenli bir hale getirilmiĢtir.[58] Yine bu bölgede bulunan 

soda, magnezyum ve bakır madenleri sebebiyle kıymetli bir mülk olan buralara sahip olması, 

halkın daha rahat ve müreffeh bir hayat yaĢamalarını sağlamıĢtır.[59] 

 

MERVANOĞULLARI‟NIN BAġA GEÇMESĠ VE EBU ALĠ HASAN B. MERVAN 

(380/990) DÖNEMĠ 

Mervan b. Lekek[60] el-Harbuhti, Bad‟ın eniĢtesiydi. Bu evlilikten dört tane çocuğu oldu. Bu 

çocuklardan en büyüğü Emir Ebu Ali el-Hasan‟dı. Diğer üçü ise Said, Ahmed ve Kek di. Ebu 

Mervan Siirt ile maden arasında mamur bir yer olan (Kırmas) Kermes olan köyde 

yaĢıyorlardı. Ebu Mervan, Kermes köyünün ileri gelenlerinden ve değirmencilik 

yapmaktaydı. Bâd, yol kesme iĢine baĢladığı günden beri bu üç kardeĢ yanında 

bulunuyorlardı. Bu kardeĢlerden en büyüğü olan Emir Ali Bâd savaĢ meydanında 

öldürülünce, Ebu Ali Hasan b. Mervan, ordusundan bir gurup askerle birlikte, Dicle kenarında 

ki müstahkem kalelerden biri olan, Hısn-Keyfa‟ya[61] (Hasankeyf-Hasankif) gitti. Burada 

bulunan Bâd‟ın karısına “dayım beni mühim bir görevle sana gönderdi” demesi üzerine bunu 

doğru zanneden kadın kale kapılarını açtırttı. Ebu Ali, kadının yanına varınca dayısının 

öldüğünü söyleyip, evlenme teklif etti.[62]  Kadın, bu teklifi kabul edip, halkında Ebu Ali‟ye 

itaat etmelerini söyledi. Böylece Hısn Keyfâ‟yı itaat altına alan Ebu Ali, hızlı bir Ģekilde 

Meyyafarikin üzerine hareket ederek (380/990) Ģehre girip, en kısa zamanda da Amid (991) 

(Diyarbekır) ve çevresini kendisine bağlamıĢtır.[63] 

Bu arada Hamdanoğulları‟ndan Ebu Abdullah ve Ebu Tahir, Bâd‟ın kesik baĢıyla Ebu Ali‟nin 

üzerine yürüdüler. Ġki ordu karĢı karĢıya gelip, Ebu Ali bu savaĢtan galip çıkmıĢ ve Ebu 

Abdullah Hasan‟ı da esir almıĢtır.[64] Ebu Ali b. Mervan, baĢına bir Ģey gelmesinden 

korkarak serbest bırakmıĢtır. Ebu Abdullah, buradan Amid‟i muhasara etmekte olan kardeĢi 

Ebu Tahir‟in yanına gidip, Ali b. Mervan‟la anlaĢması  için tavsiyede bulunmuĢtur. KardeĢi 

uymayınca, Ebu Abdullah ona uymak mecburiyetinde kalmıĢtır. Birlikte Ġbn Mervan‟ın 

üzerine yürümüĢlerse de, Ġbn Mervan ikisini de bozguna uğratmıĢ ve Ebu Abdullah Hasan‟ı 

tekrar  esir etmiĢtir. Mısır Fatımi Halifesi‟nin ricası üzerine Ġbn Mervan, Ebu Abdullah 

Hasan‟ı ikinci kez serbest bırakmıĢtır.[65] Bu savaĢtan sonra Ebu Ali, rakipsiz olarak 

hükümdarlığını ve hakimiyetini sürdürürken, kardeĢleri de kendisine yardım ve hizmette 

bulunmuĢlardır.[66] 

Ġbn Mervan, Diyarbakır‟da  halka iyi davranıp, onlara Ģefkatle muamelede bulunmuĢtur. 

Bunun üzerine Meyyafarikin halkı bunu çekemeyip Ġbn Mervan‟ın üzerine yürümüĢler fakat 

Ġbn Mervan, onlara bayram gününe kadar iliĢmemiĢ, halk bayram günü namaza çıkınca Ģehre 



girip, Ģehrin emiri olan Ebü‟s-Sakri‟yi (Ebu Esgarı) yakalayıp, surların en yüksek yerinden 

aĢağı attırmıĢtır.[67] 

Daha sonra Ġbn Mervan, Sa‟ddüdevle b. Seyfüddevle b.Hamdan‟ın kızı olan Sittü‟n Nas ile 

evlenip, Halep‟ten Amid‟e gelin getirmiĢtir. [68] Bu arada kendisini çok iyi izleyen ve 

gücünden korkan Amid (Diyarbakır) valisi olan Abdü‟l-Berr, Ġbn Mervan‟ın Meyyafarikin 

halkına yaptığını kendilerine de yapmasından korkarak, güvenilir adamlarını yanına çağırıp 

söyleyeceği sözleri kimseye söylemeyeceklerine dair yemin ettirmiĢtir. Yemin ettirdikten 

sonra onlara “Emir‟in Meyyafarikin halkına yaptığını size de yapmaya karar verdiği 

doğrudur. ġimdi o Babül-ma (su kapısı)‟dan girip, Babül Cihad (Cihat kapısı)‟dan çıkacaktır. 

Siz dergahta bekleyin ve dirhemleri onun üzerine sacın, sonra yüzünü o tarafa doğru çevirin o 

yüzünü koluyla örtecektir. Siz de tam bu sırada bıçakları can alıcı yerlerine vurunuz” demiĢtir. 

Abdül-Berrin dediklerini aynen uygulamıĢlar[69]ve Ġbn Mervan‟ı öldürmek için seçilen Ġbn 

Dimne, bu görevi seve seve yapacağını söyleyerek halkın karıĢtığı bir zamanda fırsatını 

bulup, Ġbn Mervan‟ın kafasını uçurup halkın önüne atmıĢtır. Bunu gören halk, korkarak 

Meyyafarikine doğru kaçmaya baĢlamıĢtır[70]. 

Ġbn Mervan (997-998) Amid de öldürülünce, yerine kardeĢi Mümehhiddevle Ebu Mansur b. 

Mervan geçmiĢtir.[71] Ebu Mansur ilk olarak Meyyafarikin‟e gelerek Ģehri teslim alıp, kendi 

adına hutbe okutup, sikke kestirmiĢtir. [72]  Bu arada Halife Tay‟i ise Bahaüddevle‟ye 

taziyeye gelmediğinden aralarında bir soğukluk olmuĢ ve halifelik makamına giderek Tay‟i 

yakalayıp makamına getirmiĢtir. Ebu Mansur, kadıları, hukukçuları, eĢrafı ve emirleri, 

HaĢimiler ve HaĢimi olmayanların huzurunda Halife Tay‟ı halifelikten aldığını söylemiĢtir.  

Halife Tay‟i birkaç gün kaldıktan sonra, önce kulakları daha sonra burnu kesilerek halka 

teĢhir edilmiĢtir. Daha sonrada  Batiha‟ya sürgün edilen Halife Tay‟ın halifeliği, 16 yıl 9 ay 5 

gün sürmüĢtür.[73] 

Ġbn Mervan‟ın ölümüne sebep olan Abdul Berr, Amid‟i istila etmiĢtir. Ġbn Dimne ise Abdul 

Berr‟in en yakın adamı olmuĢ ve kızıyla evlenmesine müsaade etmiĢtir. Daha sonra Ġbn 

Dimne bir ziyafet vererek kayın babası Abdul Berr‟i öldürüp, kesik baĢını halkın önüne 

atmıĢtır. Bunun üzerine Ġbn Dimne Amide hakim olup, Ģehri onarıp, surları yeniden 

yaptırmıĢtır. Mumehiddevle ile arasını düzeltip, o dönemde Bizans Ġmparatoruyla ve Fatımi 

Halifesiyle de barıĢı koruyup, Ģöhretli biri olmasını sağlamıĢtır.[74] 

Diyarbekir hakimi olan Mervanoğulları‟nın, Bizans Ġmparatoruyla araları gayet iyi idi. 

Mümehiddevle‟nin eniĢtesi olan Ebul Heyca Ġstanbul‟dan ayrılmak için Ġmparatordan izin 

istemiĢtir. Ġzin verilen Ebul Heyca, küçük bir orduyla Halep üzerine yürümüĢ, fakat savaĢa 

girdiğinde Ġmparator tarafından kendisine söz verilen yardım gönderilmemiĢtir. Ebul 

Heyca‟ya karĢı birleĢmiĢ olan Kilâbiler[75], kendi tarafına çekmeyi baĢaran Mansur b. Lu‟lu, 

Fatimi Valisi oluĢundan dolayı Mısırlıların da yardımını alarak savaĢı kazanmıĢtır. Bu savaĢta 

Ebul Heyca yenilerek Malatya‟ya kaçıp, oradan da Ġstanbul‟a geri dönmüĢtür. Ebul Heyca 

tekrar geri dönmek istediyse de Halife Mansur‟un ricası üzerine Ġmparator Ebul Heyca‟yı 

Ġstanbul‟da tutmuĢtur. Ebul Heyca bundan sonraki hayatını Bizans ordusunda bir komutan 

olarak sürdürdüğü tahmin edilmektedir.[76] Ebû Mansur[77] (Nasr)[78] b. Lu‟lu‟ (Lü‟lü) ve 

Salih b. Mirdas arasında geçen bir olaydan sonra Salih b. Mirdas tarafından tahtan 



uzaklaĢtırmasından sonra Ebu Mansur‟un 406 (1015) yılında Bizans topraklarına sığındığı 

hakkında kayıt bulunmaktadır. Ebu Mansur‟un Bizans ordusunda hizmet ettiğini, Azaz 

savaĢında III. Romanos Argyros‟un yanında görüldüğü ortaya çıkmıĢtır.[79] 

Mumehiddevle, kendisine güvendiği adamı olan ġerve‟yi devlet yönetimine getirerek 

kendisinden bazı Ģeyler yapmasını istemiĢtir. Bu arada ġerve, köle olan bir adamı emniyetin 

baĢına getirmesi, Mumehiddevle‟yi kızdırmıĢtır. Emniyetin baĢına atanan köle Sahibu‟Ģ 

ġurfa, Emir ile ġerve‟nin arasını açmayı baĢarıp, birbirine düĢman olmalarını       sağlamıĢtır. 

Köle, Mumehiddevle‟nin kendisini öldüreceğini anlayınca bir plan yapıp Mumehiddevle‟yi 

öldürmeye karar vermiĢtir. Bunu yapmak için de, El Hettah kalesinde tertip ettiği bir ziyafete, 

Mumehiddevle‟yi de çağırdı ve gelir gelmez Mumehiddevle‟yi orada öldürmüĢtür (1011-

1012). Bu olaydan sonra Evden çıkan ġerve, Mumehiddevle‟nin amca oğullarına gidip 

kendisini Mumehiddevle‟nin gönderdiğini söyleyerek kapıları açtırmıĢ ve içeri girerek ġerve, 

onları da öldürüp Ģehre hakim olmuĢtur. Daha sonra diğer kalelere birer mektup yazarak 

Meyyafarikine gelip biat etmelerini istemiĢtir[80]. 

Erzen‟e[81] bir elçi gönderip, Ģehir mütevelli heyetinin gelmesini istemiĢtir. Erzen‟in Emiri 

olan Hace Ebul Kasım adıyla bilinen Erzen mütevellisi, Ģehre gelen elçiden Ģüphelenince 

kaleyi teslim etmemiĢtir. Hace Ebul Kasım, Meyyafariki‟ne doğru yola çıkıp, yolda 

Mümehhiddevle‟nin öldürüldüğünü öğrenince Erzen‟e geri dönmek zorunda kalmıĢtır. 

ġerve‟de Ebu Nasır‟a haber göndermiĢ fakat onun Erzene gittiğini öğrenince iĢlerin ters 

gittiğini anlamıĢtır. Bunun üzerine Ebul Kasım, Es‟ard‟a haber göndererek, 

Mümehhiddevle‟nin kardeĢi olan Ebu Nasr b. Mervan‟ı Erzene getirilmesini istemiĢtir. Ebu 

Nasr b. Mervan, Hace‟nin huzura geldiğinde, kendisinin adaletli davranacağına dair kadı ve 

Ģahitler huzurunda yemin etmesini istemiĢtir. Bunun üzerine yemin eden Ebu Nasr, kardeĢinin 

yerine Erzen‟e Emir olarak geçmiĢ, Diyarbakır ve diğer Ģehirleri tekrar ele geçirip halka ve 

ulemaya iyi davranmıĢtır.[82] 

 

EMĠR EBU NASR AHMED  B. MERVAN DÖNEMĠ (1011-1061) 

Mümehhiddevle‟yi öldürüp Meyyafarikin‟e sahip olan ġerve, Emir‟in mührüyle  diğer 

kalelere mektup ve elçiler göndererek bölgenin hakimi olmayı amaçlamıĢtır. Ancak Erzen‟i 

ele geçirememiĢtir. Meyyafariki‟ne girdiğinin üçüncü gününde Siirt‟te sürgün olan Emir Ebu 

Nasr‟ı yakalatmak ve Tanza ile Siirt‟i kendisinden almak için 500 atlıdan kurulu bir birlik 

göndermiĢtir. Diğer taraftan da Abdurrahman b. Eb‟ül Verd ed-Dünbüli‟yi de Erzen‟e 

göndererek buranın valisi olan Isfahanlı Hoca Ebû‟l Kasım‟ı yakalatmak istemiĢtir.[83] 

Erzen‟e gelen elçi buradakilerle yumuĢak bir dille konuĢup onları ikna etmeye çalıĢmıĢ, fakat 

kendisine hiçbir cevap verilmemiĢtir. Bu arada Mervan‟ın veziri olan Ebul Kasım akıllı ve 

tecrübeli bir insandır. Ebul Verdi ile yalnız kalıp ava çıktıkları bir  zamanda oradan geçen bir 

adama “ne haber” diye sordu,  adam, “ġerve, Emiri öldürdü” dedi. Emir Ebul Nasr‟ı 

yakalatmak için  de asker göndermiĢtir. “Bende, onlar daha varmadan kendisine durumu 

bildirmeye gidiyorum” demiĢtir. Haberin yayılmaması için her tarafta yollar tutulmuĢtur” 



dedi. Hoca Ebul Kasım bunu duyunca çok üzüldü ve Mervan ve karısını alarak, Ebu Nasr‟ı da 

Siirt‟ten yanına getirterek, tebaasıyla beraber emri altında olacağına yemin etmiĢtir. [84]   

Ebul Kasım, hazineleri açıp, halka ve askerlere mal, para ve silah dağıtarak, ġerve‟ye karĢı 

olmaları için tedbirli olmalarını söylemiĢtir. Ebu Nasr‟ın etrafında büyük bir güç oluĢturan 

halk, hemen harekete geçerek, Meyyafarik‟in dıĢında olan Rabad‟ı ele geçirmeye çalıĢtılar. 

Kalenin dıĢında kalan malları yağmalayıp, bir çok insanı da öldürdüler. ġerve‟nin askerlerini 

de mağlup ederek bir çoğunu kılıçtan geçirdiler. Emir ve Ebul Kasım Erzen‟e tekrar dönerek, 

almıĢ oldukları ganimetleri halka ve askerlere dağıttılar.[85] 

Yeniden saldırmak için ön hazırlıklar yapan Emir ve Ebul Kasım, Meyyafarikin üzerine tekrar 

yürüdüler ve bir fersah uzaklığa karargah kurdular. ġerve, bu durum karĢısında yaptığına 

piĢman olarak akıbetinin kötü olacağını anlamıĢ ve halka yaptığı kötülükten dolayı piĢman 

olmuĢtur. Bu durum karĢısında oğlu Ġbn Felyus, aklına Rum Kralı‟nın kendilerine yardım 

edeceğini söylemiĢtir. Bunu duyan halk, buna razı olmayıp, kendi iĢlerini kendilerin 

yapacağını söylemiĢlerdir. Ġbn Felyus, camiden çıkıĢında halkın saldırısına uğramıĢ ve canını 

zor kurtararak saraya sığınmıĢtır.[86] 

Halk kendi aralarında çıkıĢlarını düĢünüp bir karara varmak için bir çok yolu denemiĢlerdir. 

En son çare olarak da, Emir Ebu Nasr‟ı davet ederek, Ģehri teslim etmeyi düĢündüler. Hatta 

halk ġerve‟ye verdiği sözü yerine getirerek Emir‟e teslim etmediler. Uzun bir mücadeleden 

sonra 401/1011 yılında Ģehre girmeyi baĢaran  Emir Ebu Nasr, abisini öldüren ġerve‟yi de 

aynı yerde idam ettirmiĢtir.[87] 

Mervanoğulları‟nın 403/1013 yılında etrafında bulunan devletler siyasi varlığını  tanıyıp, Ebû 

Nasır‟a gönderdikleri elçiler ve hediyelerle bunu ispat ettiler. Kurban bayramından üç gün 

önce Abbasi Halifesi el-Kadir Billah ve Bahaüddevle‟den sonra Irak Büveyhoğulları tahtına 

çıkmıĢ olan Sultanüddevle‟nin elçileri birlikte geldiler. ÇeĢitli armağanlarla birlikte, bütün 

Diyarbakır‟ın Ebû Nasr‟a ait olduğunu gösteren bir menĢur da getirmiĢlerdi. Ayrıca Abbasi 

halifesi ona “Nasruddevle ve Imaduha zi‟s-sarâmeteyn” unvanını da vermiĢtir. Halifenin 

vermiĢ olduğu “Nasruddevle” unvanı, Ebu Nasr‟ın adını unutturacak kadar meĢhur olmuĢtur. 

Halife Ebu Nasr‟a kaftan, ferace cübbe, siyah sarık, iĢlemeli iki altın bilezik ve altın eyerli at 

olmak üzere yedi parça hediye göndermiĢtir. Nasruddevle‟ye elçi gönderen Fatımî Halifesi ve 

Bizans Ġmparatoru Basil‟in elçileri bir çok hediyelerle huzuruna gelmiĢler ve barıĢ içerisinde 

yaĢamaları için dostluklarını belirtmiĢlerdir.[88] 

Böylece Nasruddevle komĢu devletlerle münasebetlerini düzene koyarken ülke içindeki bazı 

düzensizlikleri gidermeye çalıĢmıĢtır. Bu vesile ile bir kısım vergileri kaldırdığı gibi, yapılan 

mücadeleler sırasında tahrip olan Meyyafarikin surlarını tamir ettirdi. Emir olur olmaz camide 

her gün fakir ve yoksullara bir ölçek buğday dağıtılmıĢtır. Bu Emirin adağa olduğu için 1017-

1018 yılına kadar sürdürmüĢtür. Yine Emir  fakir ve fukara için Meyyafarikin‟in batısındaki 

AtĢa köyündeki tarlaları vakıf ederek tahsis etmiĢtir.[89] 

Emir Ebû Nasr bundan sonra ülkesini geniĢletip bir çok yerleri kendine bağlayıp, halkını 

müreffeh bir Ģekilde yaĢatmaya baĢladı. Ebû Nasr hayır iĢlerinde bulunarak Meyyafarikin 

surları içinde çiftlikler, su kanalları bazı vakfiyelerde bulunmuĢtur. Sosyal alanlarda da 



yenilikler getirerek ırmak kıyısına güzel bir köĢk, çarĢılar, evler ve hamamlar yaptırmıĢtır. 

Bahçeleri sulamak için, ırmağın üzerine bir dolap yaptırarak su çıkartıp, Benan Tepesi 

yanındaki köprüyü yaptırarak halkın daha rahat geçiĢini sağlamıĢtır. Daha sonra ibn ġelita 

adında bir Hıristiyan‟ı vakıfların baĢına getirerek, pınar baĢından bir kanal açtırarak, Ģehre su 

gelmesini sağlamıĢtır. Getirtilen bu suyu, PınarbaĢı Cami‟nin altından geçirerek, doğudan 

Rabad‟ın ortasına, oradan su kapısına ve Hükümdarlık burcunun altına suyun gelmesini 

sağlamıĢtır. Bu Ģekilde Ģehrin su ihtiyacını gidermiĢ oldu. Bunlara elli bin altın harcanıp 

Meyyafarikin mamur edilmiĢ oldu. Nasruddevlenin hükümdarlığı 53 yıl sürmüĢ ve 1061 

yılında vefat ederek Muhdese Cami‟ine defnedilmiĢtir.[90] Nasruddevle‟nin ölümünden sonra 

oğlu Nizameddin yerine Emir olarak geçmiĢtir. 

 

IRAK OĞUZLARI VE SELÇUKLULAR DÖNEMĠNĠDE DĠYARBAKIR 

Batı Ġran‟dan ayrılan Türkmen‟ler (1037-1038) iki kısma ayrılarak 1500 kiĢiden ibaret olan 

bir kısmı Kızıl‟ın reisliği altında Rey‟de kalmıĢ, diğer bir kısmı da baĢlarında Buka, GöktaĢ, 

Mansur ve Dana bulunduğu halde, Azerbaycan‟a gitmiĢlerdir.[91] Bu arada Azerbaycan 

hükümdarı Vehsudan (VahĢuzan) bunlara ihanet edince, Azarbeycan‟ı terk etmek 

mecburiyetinde kalmıĢlardır. ÇeĢitli yerlere dağılan Türkmen Beyleri Rey‟e, Hamedan‟a ve 

Kazvin‟e gitmiĢlerdir. Bugünkü Türkiye sınırlarını aĢmak Ģerefini bu  Türkmen beyleri 

kazanmıĢtır.[92] 

1041-1042 yıllarında El-Cezire‟yi yağma etmiĢ olan Oğuzlar sahneye çıkmıĢtır. El-Cezire‟yi 

yağmalayan Oğuzlar, Ebu Nasr‟ın oğlu olan Süleyman‟ı karĢısında bulmuĢlardır. Süleyman 

onların reislerini bir hileyle esir etmeye muvaffak olmuĢtur. Oğuzlar, Ebu Nasr‟ın geri 

çekilmesini temin için reislerini serbest bırakmalarını temin etmiĢler, onlara da bir miktar para 

ödemelerini istemiĢlerdir. Oğuzlar tekrar yağmalara baĢlamıĢlar, Musul Emiri KarvaĢ, 

kaçarak hayatını kurtarmıĢ fakat halk bunlara karĢı çıkarak bazılarını öldürmüĢler,  KarvaĢ‟ı 

da serbest bırakmıĢlardır.[93] 

Türkmenlerden Buka (Boğa), Anasıoğlu, BektaĢ ve Mansur Azerbaycan‟a oradan Armeniyye 

gittiler. Bunu duyan Rumlar bölgeyi korumak için ortaya çıkıp, harekete geçtiler. Türkler ise 

Ceziretü Ġbn Ömer ve Meyyafarikin‟i kuĢatıp, oraları yağmaladılar.[94] Mervanoğulları‟nın 

baĢında bulunan Ahmed b. Mervan her ne kadar tedbir alsa da, Türkler ikinci kez Amid 

kapısında bunları bozguna uğrattılar.[95] 

Mervanoğulları kendilerini bunların elinden kurtarmak için, Konstantin (IX)‟ dan yardım 

isteğinde bulundular. Bu çağrı üzerine Konstantin, Vali Kataphan‟ı onlara yardım etmesi için 

gönderdi. Bu arada yardım gelene kadar Türkmenler‟in reisi Oğuzoğlu Mansur ile temasa 

geçerek, anlaĢma teklifinde bulundular. Oğuz Ģefinin bu teklifi kabul etmesi üzerine, anlaĢma 

olmuĢsa da Süleyman Ģerefine hazırlanan bir ziyafette Mansur‟u bir hile ile 

hapsettirmiĢtir.[96] Mansur‟un dağılan mahiyeti Musul‟a doğru yürüyüp, Musul‟a kaçan  

Ukayiloğlu KarvaĢ, Mervanoğlu hükümdarı Nasruddevle‟nin gönderdiği yardım kuvvetleri ile 

Türkmenlere karĢı çıktılar. Ancak yapılan savaĢta (1042) müttefikler bozguna uğratılıp, 

ölümden kurtulanları takip eden Türkmenler, Sincar ve Nusaybin bölgelerini yağmaladılar. 



Sonra geri dönerek Cizre‟yi tekrar kuĢattılar fakat  geri alamadılar. Bunun üzerine Musul 

hükümdarı KarvaĢ‟ı bozguna uğratıp, Ģehri yağmaladılar.[97] 

Bu dönem içerisinde Türkmenlerin bu iki devlet arazisini istila etmeleri civardaki 

hükümdarları korkutmuĢ, bunun neticesinde Tuğrul Bey‟e bir mektup yazarak Ģikayet 

etmiĢlerdir. Bunu haber alan Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, adları geçen Buka (Boğa), 

Anasıoğlu, Mansur ve GöktaĢ beylerin komutaları altındaki Türkmenler‟den, Azerbaycan‟a 

dönmelerini istemiĢ ve Bizans‟la yapılacak savaĢta emri altına girmelerini istemiĢtir. 

Diyarbekir bölgesinden Dicle‟nin kuzeyine çıkıp, Murat suyunu takip ederek ErciĢ önüne 

geldiklerinde, yol üzerindeki Bizans‟a tabi Ģehir ve kasabaları yağma etmeyi de ihmal 

etmemiĢlerdir. Bu arada Türkmen Beyleri, Vaspurakan valisi Stefanos‟a hediyeler ve elçiler 

göndererek, Azerbaycan‟a geçmek için müsaade istemelerine rağmen, valinin karĢı taarruzuna 

uğrayıp, yapılan savaĢta valiyi mağlup edip, esir almıĢlardır.[98] 

 

SELÇUKLULAR DÖNEMĠNDE DĠYARBAKIR 

1054-1055 yılında, sonucu ne olursa olsun, Anadolu‟yu fethetmek için, Türkiye sınırlarını 

aĢan ilk Selçuklu hükümdarı olarak Tuğrul Bey görülmektedir. Tuğrul Bey, Anadolu‟ya 

geçmek için ilk önce Van Gölü‟nün kuzeydoğu uçundaki Muradiye‟ye hücum ederek burayı 

alıp, bir kısım halkı esir edip, ErciĢ önüne kadar gelmiĢtir. ErciĢ halkı, Muradiye‟nin akıbetine 

uğrayacağından korkup, Sultana, altın, gümüĢ, at ve katırdan mürekkep bol hediyeler takdim 

etmiĢlerdir. Bu bölgenin en müstahkem kalesine sahip olan Malazgirt ġehri önünde, 

karargahını kurup, burasını muhasara etmiĢtir. [99] 1059 yılında Arap Ģeyhleri, Tuğrul Bey‟e 

bağlılıklarını bildirdiklerinde, Tuğrul bey onların topraklarına el koymayacağını ve 

bağlılıklarını devam ettirip topraklarını kendilerine geri vereceklerini vaad etmiĢtir.[100] Yeni 

kurulan Selçuklu  Devleti‟nin[101] uzun bir maziye sahip olan, Bizans Ġmparatorluğuna karĢı, 

baĢlangıçta bir saygı duyduğu söylenebilse de, Selçuklu Devleti‟nin esas gayesi, Ġslam 

dünyasını ve özelliklede  Mısır‟ı ele geçirmektir. Bizans ile sulh halinde olması, Tuğrul 

Bey‟in iĢine yarıyordu. Bu sayede Ġslam ülkeleri içinde yapılan fetihlere, bizzat Tuğrul Bey 

katılmıĢ, bazılarına ise tayin ettiği Prensleri göndermiĢtir.[102]  

Bu dönemde Mervanoğulları‟nın baĢında Emir Nizameddin bulunmaktaydı. Emir Nizameddin 

babasının ölümünden sonra bir süre istikrar içinde hükümdarlık yapmıĢtır.[103]  Emir 

Nizameddin ile kardeĢi Said arasındaki anlaĢmazlık, Tuğrul Bey‟e kadar sirayet etmiĢ, Tuğrul 

Bey‟in yanına giden Emir Said, kardeĢini Ģikayet edip, Tuğrul Bey de bu Ģikayeti 

değerlendirerek beĢbin atlı ile Meyyafarikin üzerine göndermiĢtir. Emir Said bu orduyu alarak 

saldırıya geçmiĢtir. Vezir Ġbn Cehir kaleden inerek, Emir Said‟e Ģöyle dedi: “Bu ailenin 

ortadan kalkması senin elinden olmasın” Vezir Ġbn Cehir, Said‟i ikna edip, ona bazı Ģeyler 

vaat edip, Tuğrul Bey‟in gönderdiği  komutana  ellibin altın vererek geri çekilmelerini 

sağlamıĢtır. Bu arada Emir Said‟de kardeĢiyle arasındaki problemi çözüp iyi geçinmeye 

baĢlamıĢtır.[104] 

1064 yılında halife El-Kaim, Emir Nizameddin‟e haber göndererek vezir Ġbn Cehir‟in 

kendisine vezirlik yapmasını istedi. Ġbn Cehir‟i, Halifeye vezir olarak yanında bol hediyeler 



alarak halifeye de bağlılığını bildirip, Bağdat‟a geldi. Halife, veziri atadı ve kendisine de 

“Müeyyidüddin Fahruddevle” unvanını verdi. [105] 

1067 yılında Sultan Tuğrul tarafından Diyarbekir‟e gönderilen ve emrinde 5.000 süvari 

bulunan Salar‟ı Horasan adındaki komutan, Meyyafariki‟ne varıp, Ģehir dıĢında yağmacılığa 

ve saldırılara baĢladı. Su kapısında karargah kurup, kapılar kapalı olduğu için bir süre 

beklemek zorunda kaldı. Bu sırada Meyyafarik‟in veziri kaleden aĢağı inerek komutan Salar‟ı 

Horasan‟la anlaĢmak istediğini belirtmiĢ ve otuzbin altın teklif ederek komutanı yumuĢatmaya 

muvaffak olmuĢ, hatta Nasruddevle‟nin oğlu Emir Hasan‟ı rehine olarak vermiĢtir. Bunun 

üzerine Salar, atına binerek su kapısından Ģehre girmek istemiĢ fakat kapıya varınca baĢına 

gelecek olayları sezip, geri dönmek zorunda kalmıĢtır. Vezir, Salar‟ın bu hareketini anlayınca 

kendisine itimat sağlamak için hükümdarın iki kardeĢi Emir Fadlun ile Emir Namık‟ı, Salar‟ın 

karargahına göndermiĢtir. Bunun üzerine itimat eden Salar da Ģehre tekrar girmiĢtir. Bu arada 

vezir Hükümdarın  huzuruna çıkıp, “Salar‟ı tutuklayalım” dediğinde hükümdar buna karĢı 

çıkmıĢtır. KarĢı çıkmasına sebep, kardeĢlerinin Salar‟ın elinde olduğunu, onlara bir zarar 

vermelerinden korktuğu için, buna müsaade etmemiĢtir.  Bu arada vezir, “zaten kardeĢlerin 

sana düĢman, onların elinde ölürse ölsün,” karĢılığında Diyarbekir‟i alacaksın demesinden 

sonra dıĢarıya çıkıp, Salar‟ı ve arkadaĢlarını yakalatmıĢtır. Salar, “Ġhanet mi ettin?” dedi. 

Vezir “Evet” cevabını verdi. Bunun üzerine Salar Ģu karĢılığı vererek, “Lailahe Ġllallah. 

DüĢmanını düĢmanın karĢılığında yakaladı.” Salar yakalanınca Meyyafarikin‟den askerler 

dıĢarı çıkıp Ģehri yağmaladılar. Bunun üzerine Hükümdarın iki kardeĢinin kellesini kestiler.  

Salar‟ın karargahını yağma edip, adamlarının bir kısmını öldürüp, bazılarını da  esir alıp, geri 

döndüler. Birkaç gün geçtikten sonra Emir su kapısının dıĢındaki tepenin üzerine Salar‟ı ve 

arkadaĢlarını getirterek baĢlarını kestirtip cesetlerini de “Siyut” denilen yere götürerek, 

kazılan mezarlara defnettirdi. Bu yer, “Salar‟ı Horasan” savaĢı adıyla bilinmektedir. Emir 

Hasan‟ın cesedi ise Muhdese Cami‟nin doğu tarafına defnedildi. Mervanoğulları‟nın baĢında 

bulunan Emir Nizameddin‟in veziri Ebul-Fadl vefat edince, yerine oğlu Ebu Tahir Selame 

vezir oldu. Ebu Tahir, akıllı, zeki, azimli ve ileri görüĢlü bir insandı. Emir Nizameddin 

kendisine “El-Kafi” unvanını vermiĢtir.[106] 

Tuğrul Bey Doğu Anadolu seferine çıktığında Diyarbekir Mervani emiri Nasruddevle, sultana 

asker ve malzeme yollayarak bağlılığını belirtmiĢtir.[107] Tuğrul Bey, Arapları dize 

getirdikten sonra, Diyarbekir‟e hakim olan Mervanoğulları‟nın üzerine yürümüĢtür. Ġbn 

Mervan her gün Sultan‟a hediyeler göndererek bağlılığını bildirmiĢtir. Ġbn Mervan‟a ait olan 

Ceziret-i Ġbn Ömeri de Sultan Tuğrul Bey kendine bağlamıĢtır. Ġbn Mervan, Sultan‟a 

Müslümanların sınır boylarını nasıl koruduklarını ve nasıl cihat ettiklerini anlatmıĢtır.[108] 

Ġbrahim Yinal, Vezir Nizamülmülk‟e “bu Araplar kim oluyor da sen onları Sultan‟a rakip 

kabul edip, aralarını düzeltmeye çalıĢıyorsun” dedi. Vezir de “Sen Sultanın naibisin nasıl 

istersen öyle yap” cevabını verdi. Bu olaydan sonra Sultan Tuğrul Bağdat‟a geri döndü. 

Musul ve çevresini Ġbrahim Yinal‟a teslim etmiĢtir.[109] 

Sultan Tuğrul‟un ölümünden sonra yerine Büyük Selçuklu Devleti‟nin II. Hükümdarı olan 

Sultan Alp Arslan geçti. Her ne kadar amcası Tuğrul Bey ölünce yerine üvey kardeĢi 

Süleyman tahta çıkmıĢsa da, Alp Arslan bunu kabul etmemiĢ ve 1063 yılında Kazvin de 



hükümdarlığını ilan etmiĢtir. Sultan Alp Arslan (1064) yılında ülkeye sahip olup, tek baĢına 

hükümdarlığını ilan etmiĢ, fetihlere baĢlayıp ülkesini geniĢletmiĢtir. 

Nasruddevle ile KarvaĢ arasında gerginlik baĢ göstermiĢ ve Meyyafarikin‟e kadı olarak  Ebu 

Mansur b. ġazan Et-Tüsi tayin edilmiĢti. Bu dönemde Meyyafarik‟in surlarının bir kısmı 

ayakta kalmıĢ, bir kısmı yıkılmıĢsa da dönemin emirleri Mervanoğulları‟ndan Ebul Fevariz 

b.Destek ve Ebu Mansur Mumehiddevle, Emir Ebu Ali tarafından bir çok yerleri tamir 

edilmiĢ ve yıkılmaktan kurtarılmıĢtır. 

Sultan Alp Arslan‟ın hükümdar olmasıyla Tuğrul Bey‟e bağlı Mervanoğulları da Sultan Alp 

Arslan‟a bağlılıklarını bildirmiĢlerdir.[110] Bu arada Mervanoğulları‟nın baĢında daha önce 

zikrettiğimiz gibi Emir Nizameddin bulunmaktaydı. Fakat Emir  Nizameddin‟le kardeĢi 

Said‟in arası açılmıĢ, aralarında anlaĢmazlık çıkmıĢtı.[111] Bunun  üzerine Emir Said, 

Meyyafarikin‟den çıkarak Sultan Alp Arslan‟a sığınmıĢtır. Bu arada Rum Kralı, 

Kostantiniyye‟den çıkarak Malazgirt‟e gelmiĢti. Bunu duyan Sultan Alp Arslan da Irak‟tan 

çıkıp, Diyarbekir‟e geldi. Yanında Emir Said de bulunuyordu. Bu sırada Hoca Nizamülmülk 

de Meyyafarikine gitmiĢtir. Sarayda Emirle görüĢtüğünde Emir, kardeĢinin Sultan‟ın yanında 

ne konuĢtuğunu sordu. Hoca Nizamülmülk de konuĢulanları bildirdi. Emir Nizameddin büyük 

miktarda mal ve hediye hazırladı. Nizamülmülk, Emir‟e, sen de “Sultanın yanına gel arzu 

ettiğin Ģekilde dönersin” dedi. Emir‟in ailesi ve kız kardeĢi, Nizamümülk‟ün eteğine sarılıp 

yalvardılar. Hoca onlara “Vallahi ben onu Emir olarak sizden alıyorum, Sultan olarak size 

iade edeceğim” sözünü vermiĢtir. Sultanın yanına gittiler ve Sultan, Nizameddin‟e ilgi 

gösterdi. O da Sultan‟a hediyeleri takdim etti. Nizamülmülk, Sultan‟a, Nizameddin‟in 

karısının  ve kız kardeĢlerinin nasıl yalvardıklarını ve kendisinin onlara söz verdiğini anlattı. 

Sultan buna itiraz etti, “çünkü ben kardeĢi Said‟e söz verdim ve yemin ettim ben onu 

bağıĢlayamam” dedi. Nizamülmülk, “ ben de yemin ettim, o zaman  sen ava çık ben bu iĢi 

halledeyim” demesi üzerine, Sultan ava çıktı (veya Sultan‟ın ava çıktığı zamanda bu iĢi 

yapmıĢ diyenler de vardır) sonra vezir Nizamülmülk Emir‟in kardeĢini yakalatarak hapse 

attırdı. Bunun üzerine Emir Nizameddin‟in tüm üzüntüleri yok oldu. Nizamülmülk “Ben 

karına ve kız kardeĢine söz verdim, seni Sultan olarak geri göndereceğim, ama ne yazık ki 

bizim sultanımız bir tanedir, sen de “Sultan‟ül Ümerasın” diyerek onu bu unvanıyla tekrar 

görevinin baĢına göndermiĢtir.[112] 

Emir Said, kardeĢi Nizameddin‟e haber göndererek durumundan Ģikayet edip, kendisine bir 

beylik verilmesini istedi. Vezir de, Said‟in hapisten çıkarılmasını ve kendisine Amid‟in beylik 

olarak verilmesini tavsiye etti. Emir de bu tavsiyeye uyarak kardeĢine Amid‟i geri verdi. Bu 

dönemde Sultan Alp Arslan, 1071 yılında Malazgirt[113] savaĢını kazanmıĢ ve Türkler‟in 

Anadolu‟ya geçmesini sağlamıĢ, böylelikle ülkesinin sınırlarını da geniĢletmiĢtir  Emir 

Nizameddin‟e gelince; hükümdarlığını devam ettirip, adaletli, sakin, iyi gidiĢli ve halka iyilik 

yapan bir hükümdar olmuĢtur. Meyyafarikin onun zamanında güzel bir imar görmüĢ, o halkın 

iĢlerini bizzat takip etmiĢ, bu dönemde halk bolluk ve zenginliğe kavuĢturmuĢtur. 

Meyyafarikin ve Amid surlarını yükseltip, tamirlerini yaptırmıĢtır. Onun ismi kalenin bir çok 

yerinde  kitabe olarak geçmektedir. Amid‟in doğusundaki tepe kapısının altında, Dicle 

nehrinin üzerindeki köprüyü yaptırdı. 1080 yılında ġerefüddevle, Amid kapılarında yenilgiye 



uğrayıp vefat etti. Hükümdarlığı 12 yıl sürüp,  ölümünden sonra yerine oğlu Mansur 

geçmiĢtir. [114] 

Sultan Alp Arslan‟ın ölmesiyle Büyük Selçuklu Devleti‟nin baĢına oğlu MelikĢah 

geçmiĢ[115] ve kardeĢi TutuĢ‟u da, Suriye üzerine fetihler yapmak üzere göndermiĢtir.[116] 

TutuĢ, Büyük Selçuklu Devleti‟ni, matbu tanıyan Mervanoğulları  Emirliğine tabi Diyarbakır 

bölgesinde bir takım askeri hareketlerde bulunmak suretiyle, 1079 yılı kıĢını bu bölgede 

geçirmiĢtir.[117] Daha sonra TutuĢ, kendisine katılan Kılâboğulları kabilesi kuvvetleri ve 

Musul Emiri Müslim ile birlikte Mirdas Emir‟i Sâbık‟ın yönetimindeki Haleb‟e yürüyüp 

kuĢatmaya baĢlamıĢtır. Üç aydan fazla bir süre kuĢatma devam ettiği halde, Halep 

alınamamıĢtır. Çünkü Müslim içindeki ulusal duygular nedeniyle kendi ırkdaĢı olan Araplara 

karĢı ciddi olarak savaĢmıyordu. Eğer bu ülke TutuĢ‟un olursa o zaman buradaki Arap 

egemenliği sona erer ve Araplar da zelil olur” demek suretiyle onları kendi tarafına çekmeye 

çalıĢır.[118] 

TutuĢ, kaleleri tek tek teslim alıp, Arapları da dize getirdikten sonra, Musul ve diğer Ģehirleri 

de eline geçirmede muvaffak olmuĢtur. Daha sonra TutuĢ, Diyarbekir ve Meyyafarikin 

Ģehirlerini Ġbn Mervan‟dan alır.[119] 

Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melik ġah devrinin en önemli olaylarından biri de, Diyarbekir 

ve çevresinin, Selçuklu yönetimine katılması olayıdır. Tarihte Mervanoğulları ile anılan bu 

bölge, Sultan Tuğrul devrinden beri Selçuklu Devleti‟ne tabi olan Müslüman bir emirliğin 

yönetimi altında bulunmaktadır. 

Bu bölge XI. yy‟da Diyarbekir ve Ahlat olmak üzere, iki bölgeye ayrılmıĢ olup, Diyarbekir 

bölümü (Amid) Silvan (Meyyafarikin), Erzen ve Mardin kentleriyle Siirt, Düneysir (Koçhisar,  

Koçar Köyü, Kızıltepe) Hasankeyf (Hısnıkeyfa), Maden, Gölçük, Atak, Ergani, Çermik, 

Cizre, Savur, Hısnı Zülkarneyn ve Behmut gibi ilçeleri ve kaleleri içine alıyordu. Ahlat 

bölümü ise Ahlat ve Bitlis kentleriyle ilçe ve kaleleri içine almaktaydı. [120] 

Nizamuddin Nasr‟ın ölümünden sonra (1080), Mervanoğullarının baĢına Nasruddevle Mansur 

geçmiĢtir. Emir ilk iĢ olarak Müslüman veziri Ebu Tahir Enbari‟yi azledip, yerine Hıristiyan 

Ebu Salim‟i vezirlik makamına getirmiĢtir. Mervanoğulları Selçuklu vasalı olmasına rağmen, 

Kuzey Irak ve El Cezire‟de bağımsız bir devlet kurmak isteyen, Musul Emiri Müslim ile sıkı 

iliĢkilerde bulunmuĢtur. Bu yakın iliĢki Diyarbakır‟daki Müslüman halk arasında bir takım 

huzursuzluk ve Ģikayetlere yol açmıĢtır. Mervanlı Emiri‟nin  vasallık statülerine aykırı hareket 

ve tutumda bulunması, Sultan Melik ġah‟ın buna karĢı tedbir almasını sağlamıĢtır.[121] 

Diyarbakır Emiri Nasruddevle Mansur, bu olaydan sonra Sultan Melik ġahın huzuruna çıkıp, 

aman dilemiĢ ve Sultan MelikĢah da kendisine  Diyarbakır ile Meyyafarikin‟i (Silvan) 

bırakabileceğini bildirmiĢtir. Bunlara razı olmayan Emir diğer yerleri de teslim etmesi 

gerektiğini söylemiĢtir. Bu cesareti Hıristiyan veziri Ebu Salim‟in  “On yıl Dayanabiliriz” 

sözüne aldanan Mansur, Sultan MelikĢah‟ın teklifini kabul etmemiĢtir. Bu huzursuzluğun 

sonucunda Diyarbakır halkı baĢına gelecekleri bildiği ve Emirden de memnun olmadığından 

dolayı ayaklanarak 4 Mayıs 1085‟de Ģehri Sultan MelikĢah‟a teslim etmiĢtir.[122]  



Mervanoğulları 1099-1100 yılları arasında, Türk emirlerinden Sökmen el-Kutbi tarafından 

Ahlat ġehri de teslim alınınca, Mervanoğulları‟nın saltanatına da son verilmiĢtir.[123] Bu 

tarihten sonrada Mervanoğulları Devleti de tarih sahnesinden silinmiĢtir. 

 

SONUÇ 

Diyarbakır bölgesi jeopolitik önem açısından ilk çağlardan bu yana, Akdeniz‟i Basra 

Körfezine, Karadeniz‟i Mezopotamya‟ya bağlayan, ayrıca Bitlis ve Van Gölü havzası 

üzerinde bulunduğundan, her dönemde önemini koruyan bir merkez olmuĢtur. Ġslam öncesi ve 

sonrası dönemde özelliğini kaybetmeyen hala günümüzde de bu özelliğini koruyan bir 

Ģehirdir. 

Diyarbakır, M.Ö.3000‟li yıllara kadar tarihi yerleĢim sürecini dayandıran Dicle‟nin ve Fırat‟ın 

bereketinden faydalanan bir Ģehir olarak her dönemde karĢımıza çıkmaktadır. Kral yolunun 

buradan geçmesi doğuyu batıya güneyi kuzeye bağlayan bir coğrafyaya sahip, bu Ģehir, etrafı 

5 km surlarla çevrili bir kaya üzerinde kendi heybetini ve özelliğini korumuĢtur. 

Diyarbakır surları, Çin Seddine nazire yapacak bir Ģekilde hala görkem ve güzelliğini 

kaybetmeden hayatını devam ettirmektedir. Nice devletlerin iĢtahını kabartan ve siyah 

taĢlardan örülü bu Ģehre Kara Amid denmesinde ayrı bir güzelliği olsa gerek. Kral Yolu‟nun 

denetimini eli altına alan bu Ģehir, bir çok defa farklı milletler ve devletler tarafından 

kuĢatılmıĢ ve el değiĢtirmiĢtir. 

Diyarbakır‟da kurulan devletlerden biri de Mervanoğulları‟dır. Mervanoğulları Sünni bir 

Müslüman olan Bâd‟ın zamanında beyliğin temeli atılmıĢtır. ġiî Büveyhoğllarına isyan ederek 

kurmuĢ olduğu bu beylik bir asır kadar yaĢamıĢtır. 

Diyarbakır‟da Bâd‟ın ölümünden sonra beyliğin baĢına geçen kız kardeĢinin oğlu Ebu Ali b. 

Mervan Hısn Keyfâ‟da 380/990‟da temellerini attığı devlet, onun babasının adından dolayı 

Mervanlılar veya Mervanoğulları diye tanınmıĢtır. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 

Diyarbakır‟a sahip olan Mervanoğlu Ali Hasan Meyyafârikin‟i (Silvan) de kendine baĢkent 

yapmıĢtır. Bazen, Diyarbakır‟ı bazen de Meyyafârikin‟i baĢkent olarak kullanan 

Mervaniler‟in egemenliği, 1085 yılına kadar sürdü. Bu dönemde bölge, baĢta Amid ve 

Meyyafârikin olmak üzere, bayındırlık ve kalkınma hareketlerine sahne olmuĢ, halk bolluk ve 

düzen içerisinde rahat bir hayat sürmüĢ,  bir çok bilim ve sanat adamı bölgede toplanmıĢtır. 

Diyarbakır bölgesinde askeri dirlik sistemi hakimdi. Bu bölgede Ġdareciler ve askerler, Türk 

ve Kürtlerden, bürokratlar ve ulema Araplar‟dan veya AraplaĢmıĢ Kürtlerden, Sanatkarlar 

Süryanilerden, Yahudilerden ve az miktarda Ermeni bulunmaktaydı. Bu dönemde bölgede 

Ġmar faaliyetleri, ziraat, eğitim, sanatlar, hatta sağlık hizmetleri geliĢmiĢti. Çok sayıda 

medrese, cami, hamam, kervansaray, köprü ve hastanenin yapıldığı görülmektedir. 

Selçuklular‟a ve Artuklar‟a ait sanat eserlerinin bir çoğu bu zamandan kalmadır. Bölgede çok 

değerli ilim adamları çıkmıĢtır. 



Diyarbakır‟da Mervanoğullarını rahatsız eden ġiîler, Hıristiyan Rumlar ve Ermeniler‟e karĢı 

Selçuklular gelene kadar yüzyıl boyunca bu bölgede Sunni Ġslam‟ın bayraktarlığını yapmıĢtır. 

Nasıruddevle Ahmed‟le (1011-1061) iktidarında iyi bir yönetim göstererek tebaasının 

sevgisini kazanmıĢtır. Nasruddevle döneminde etrafında bulunan ve komĢu olan Müslüman 

devletlerin yardımına koĢmaktan geri kalmamıĢtır. Mervanoğulları‟nın bu gibi 

mücadelelerinden dolayı Nasıruddevle, Mervaniler‟e en parlak dönemlerini yaĢatmıĢtır. 

Amid‟i önemli bir kültür ve sanat merkezi yapmıĢtır. Bu dönemde bölgede Sünni Ġslam 

özellikle ġafii mezhebi yaygın bir hale gelmiĢtir. Hatta Mervanoğulları bu tarihlerde bastırmıĢ 

oldukları gümüĢ paraların üzerine Ahmed yerine Muhammed ismini özellikle kazdırdığını 

görmekteyiz. Böylece ortaçağda büyük bir propaganda aracı olan sikkenin ehemmiyeti de 

ortaya çıkmıĢ olacaktır. Hz. Muhammed‟in ismini belirtmeye özen gösteren Nasruddevle, 

bunu ġiî Büveyhoğulları ve çevresindeki diğer ġiî hanedanlara karĢı Sünni Ġslamlığın 

bayraktarlığını yaptığını göstermek için buna baĢvurmuĢtur. 

Diyarbakır hakimi Nasruddevle kendisi gibi Müslüman olan Selçukoğlu Tuğrul Bey‟in vasalı 

olmasını tereddütsüz kabul etmesi üzerine, etrafta bulunan Rafizi ve gayrimüslim unsurlarla 

uğraĢmak için bir dost bulmasıyla açıklanmalıdır. Sultan Tuğrul Bey zamanından beri 

Selçuklu Devleti tebaası olmaları, kendilerinin yüzyıllık hakimiyetlerinde baĢka bir devletin 

emri altına girmemeleri, Mervanoğulları‟nın bu Türk devletine bağlılığını göstermektedir. 

Diyarbakır ve çevresine 1042 yılında baĢlayan Oğuz akınları, önceleri talan ve yağma amacını 

gütmüĢler, daha sonra 1047 yılından itibaren Türkmenler, Selçukluların görevlendirmeleri ile 

Diyarbakır ve Silvan‟ı kuĢatmıĢ, fakat alamamıĢlardır. Daha sonra anlaĢarak, birlikte 

hareketle Dicle ve Fırat havzasına kadar ilerlemiĢlerdir. Sultan MelikĢah zamanında 

Mervanoğulları‟na ait belli baĢlı kale ve Ģehirler uzun süren kuĢatmalardan sonra Büyük 

Selçuklu Ġmparatorluğu‟nun sınırları içine katılmıĢtır. 

Diyarbakır bölgesinde bulunan yerli ahali, bölgenin yeni sahipleri Türkmenlerle karıĢıp, 

onların adlarını aldıkları gibi, Türkmenlerin boy ve oymak teĢkilatını da benimseyerek onlarla 

birlikte iç ve dıĢ düĢmanlara karĢı mücadele vermiĢlerdir. Diğer taraftan, bölgenin genel 

valiliğini ise Fahruddevle‟ye emanet etmiĢlerdir. Fahruddevle, Gevherayin ile birlikte önce 

Bağdat‟da oturan halifeye, daha sonra da Ġsfahan‟da bulunan Sultan MelikĢah‟a giderek, 

fethedilen bölgeler, yeni kurulan eyalet ve buna bağlı beylikler ve emirlikler hakkında bilgi 

verecek kadar bir itimat sağlamıĢtır. Bu münasebet esnasında Mervanoğlu Emiri 

Fahruddevleyi tıpkı bir Türkmen Beyi gibi karĢılanmıĢ ve ona  hediyeler sunmuĢtur. 

Diyarbakır‟da kurulan ve Selçuklu hakimiyeti altına giren Mervanoğulları, Selçuklu 

nezdindeki itibarlarından dolayı Bizanslılar, Türklerle yapacakları barıĢ görüĢmelerinde 

onların arabuluculuğunu istemek zorunda kalmıĢlardır. Ayni Ģekilde Anadolu‟da Bizans 

egemenliğinin kırılmasıyla sonuçlanan Malazgirt savaĢı sırasında da Türk ordusunun en 

büyük yardımcısı Diyarbakır bölgesi halkı olmuĢtur. Saygılarımla 
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