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Diyarbakır İlinde Yerleşmelerinin Yükselti Basamaklarına Göre
Dağılışı
Distribution of settlements in Diyarbakir province based on elevation levels
Esen Durmuş
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Öz: Diyarbakır ilinde yerleşmelerinin yükselti basamaklarına göre dağılışını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada
yükselti-yerleşme ilişkisi ortaya koyulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan araştırma sahası coğrafi olarak
farklı morfolojik ünitelerden oluşmaktadır. Kuzeyden güneye doğru Güneydoğu Toroslar dağlık kütlesi, Güneydoğu
Torosların Kenar Kıvrımları Kuşağı, Diyarbakır havzası ve en güneyde Karacadağ volkanik kütlesi bulunmaktadır.
Diyarbakır ilinde yükselti kuzeyden güneye doğru azalmaktadır. Güneydoğu Torosların dış kenar yaylarında 2500-3000
m arasında olan yükselti değeri, Kenar Kıvrımları Kuşağında 1300-1550 m.ye kadar düştüğü görülür. Diyarbakır
Havzasında 750 m’ye kadar gerileyen yükselti, Karacadağ volkanik kütlesinde tekrar yükselerek 1950 m’ye ulaşır. Bu
yükselti değerleri, farklı morfolojik üniteler üzerinde kurulan yerleşmelerin de farklı karakterler göstermesini sağlamıştır.
Dolayısıyla farklı jeomorfolojik ünitelerde kurulan yerleşmelerin, yükseltiye bağlı olarak sayı, tip, şekil ve dokuları
yanında tarımsal karakterleri de değişmektedir. Bu değişiklik aynı zamanda yürütülen ekonomik faaliyetler, nüfusun
dağılışı, konutlarda kat sayısı ve çatı tiplerine kadar sosyo-ekonomik hayatta da çeşitlilik göstermektedir. Yerleşmelerin
Diyarbakır ilindeki dağılışına bakılarak yükselti basamakları, arazi kullanımı ve morfoloji ilişkisi ile gösterdiği
değişimler yorumlanmıştır. Her bir yükselti basamağında yer alan yerleşme sayısı ve yerleşme tipi, yükselti basamağının
doğal koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Yükseltinin artması, yerleşme sayısında azalmaya ve
nüfusu çok düşük olan köy yerleşmelerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yerleşmeler en fazla 700-900 m yükseltiler
arasında kurulmuştur. Bu yükselti kuşağında yerleşmelerin %45’i, nüfusun da %53’ü bulunmaktadır. Kayapınar ve
Yenişehir ilçelerindeki kırsal yerleşmelerin tamamı 700-900 m. arasında yer almaktadır. 1300 m yükseltiden sonra sadece
Çüngüş, Kulp ve Lice ilçelerine ait köyler bulunmaktadır. En yüksek köy yerleşmeleri Çüngüş ilçesine aittir. Diyarbakır
ilinde on yedi ilçe ve bu ilçelere bağlı 843 köy yerleşmesi bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerleşme, yükselti basamakları, morfolojik ünite, Diyarbakır.

Abstract: In the present study that aimed to determine the distribution of settlements based on elevation levels in
Diyarbakir province, the elevation-settlement relationship was illustrated. The study area located in Southeastern
Anatolia Region includes geographically different morphological units. It includes Southeast Taurus Mountains on the
north-south axis, Southeastern Taurus Mountain flanges, Diyarbakir basin and Karacadağ volcanic mass at
southernmost point. In Diyarbakir province, the elevation decreases from north to south. It was observed that the
elevation decreased from 1500-300 at the outer highlands of Southeastern Taurus mountains to 1300-1550 m in the flange
belt. The elevation is as low as 750 m in Diyarbakır Basin, reaches up to 1950 m in the Karacadağ volcanic mass. These
elevationsprovided different characters in settlements established in different morphological units. Thus, the number,
type, shape and texture of settlements established in different geomorphological units vary depending on the elevation,
as well as their agricultural character. This variation is also reflected in the elements of socio-economic life such as
conducted economic activities, population distribution, number of floors in houses and roof types. Based on the
distribution of settlements in Diyarbakir province, the variations in elevation levels, land use and morphology were
discussed. The number of settlements and settlement types in each elevation level were analyzed based on the natural
conditions in each elevation level. It was observed that increase in elevation led to a decrease in the number of settlements
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and predominantly village settlements with low population. Settlements were established between 700-900 m. This
elevation level included 45% of the settlements and 53% of the population. All rural settlements in Kayapınar and
Yenişehir districts were established between 700-900 m. Over the elevation of 1300 m, there were villages only in Çüngüş,
Kulp and Lice districts. The highest village settlement was in Çüngüş district. There were seventeen districts and 843
village settlements in Diyarbakır.
Keywords: Settlement, elevation levels, morphological unit, Diyarbakir.

1.Giriş
Yeryüzünde yerleşilmiş mekânın tümü fonksiyonlarına göre örgütlenmiştir. Yerleşme de konut
mekânının örgütlenmesi ve dağılışıdır (Tümertekin ve Özgüç 2015: 361). Yerleşmeler, bulundukları doğal
ortam ve sosyo-kültürel yapıdan etkilenen dinamik unsurlardır. Fiziki ortama ait unsurlar yerleşmelerin
kuruluş yerini etkilemektedir. Eğim değerinin belirli düzeyin üzerine çıktığı (Tunçdilek, 1985: 183), iklimin
çok sıcak ve çok soğuk, bitki örtüsünün çok sık olduğu, çöller ve kutuplar gibi alanlar yerleşmeyi
sınırlandırmaktadır. Buna rağmen yine de doğal ortam şartlarını her şeyin üzerinde tutmak ve adeta
insanoğlunu tabiatın oyuncağı olarak görmek de oldukça yanlış bir yaklaşımdır (Yücel, 1987: 1). Bu durum,
günümüzden yaklaşık yüz yıl öncesine ait olan ve günümüzde pek geçerliliği olmayan bir görüştür. Belirli bazı
kültürler teknoloji kullanımıyla, çevrenin yarattığı baskıları yenebilmişlerdir (Özgüç ve Tümertekin 2000:
215).
Yükselti, coğrafi şartların şekillenmesinde önemli bir faktördür. Bu faktör yerleşmelerin dağılışında,
dokusunda ve tipinde belirleyici bir rol oynar. Türkiye’de yerleşmeler, belirli bir ünitede değil, tam tersine
farklı morfolojik yapılar üzerine kurulmuştur (Tunçdilek, 1985: 42). Yükselti faktörü ile birlikte eğim
şartlarının da yerleşmelerin dağılışında etkili olduğu söylenebilir. Eğimin fazla olduğu ve her türlü ekonomik
faaliyetin gerçekleşemeyeceği yerlerde yerleşmeler daha düşük nüfus barındırmaktadır (Tunçdilek, 1967: 31).
İnsanlar barınabildikleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve kendilerini dış tehlikelerden
koruyabildikleri alanlara yerleşmişlerdir. İlk yerleşme üniteleri coğrafi çevre şartlarına bağlı olarak
kurulmuştur. Anadolu’da ilk yerleşmeler, planlı ve kompleks olmasının yanı sıra coğrafi çevreye uygun bir
şekilde dizayn edilmiştir. Tarih boyunca yerleşme üzerinde etkili olan jeomorfolojik birimler, tarımsal
aktiviteye izin verme, konut yapımına elverişlilik, litolojik malzemeyi kolayca bulma gibi yerleşmenin
kuruluşunu sağlamıştır. Bunun yanında ulaşım, savunma, çevreye hakim bir konumda bulunma gibi unsurlar
üzerinde de etkili olmuştur (Karadoğan, 2018: 52).
Tarıma elverişli alanlarda toplu köy yerleşmeleri yer alırken hayvancılıkla geçimlerin sağlayan dağlık
alanlarda ise dağınık ve geçici yerleşmeler hakimdir (Çağlıyan 2005: 522).
Güneydoğu Anadolu coğrafi konumu itibariyle başlangıçtan günümüze insanların yerleşme alanı
olmuş farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum bölgenin jeomorfoloji, iklim, toprak, su gibi doğal
çevre elemanlarının etkisiyle oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu’yu doğal bir bölge olarak belirleyen faktörlerin
belki de en önemlisi jeolojik ve jeomorfolojik özellikleridir (Erinç, 1980). Güneydoğu Torosların önünde
uzanan geniş düzlükler sahası olan bölge, eski medeniyet alanlarından Mezopotamya’ya karşılık gelir.
Yerleşilmeye ve tarım yapmaya elverişli geniş düzlükler, insan hayatı ve faaliyetleri için son derece elverişli
bir iklim, hidrografya ve doğal ortam avantajları bölgenin sürekli yerleşim alanı olmasına, zengin bir kültür ve
medeniyetin yaşanmasına yol açmıştır (Arınç, 2016: 271).
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğu yarısında Dicle Bölümüne karşılık gelen Diyarbakır ili ve
çevresi farklı jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. Kuzeyden güneye doğru Güneydoğu Toroslar dağlık
ünitesi, bu kütlenin güneyinde bir dizi depresyon sahası ve Kenar kıvrımları kuşağı bulunmaktadır. Merkezi
kısımda Diyarbakır havzası ve güneybatı bölümünde Karacadağ platosu yer almaktadır. Hidrografik olarak
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araştırma alanı iki farklı havzaya ayrılmıştır. Batıda Çüngüş ve Çermik çevresi Fırat havzasına dâhil iken
doğuda büyük bir alanda Dicle havzası bulunmaktadır. İklim açısından araştırma sahasında farklı sıcaklık ve
yağış değerleri görülür. Güneydoğu Torosların güney yamaçlarında kurulan yerleşmelerde 800-1250 mm.
civarında yağış kaydedilirken, orta kesimlerde havza tabanında 450-600 mm. ve Karacadağ volkanik kütlesi
üzerinde 600-800 mm. arasında yağış değerleri görülmektedir. Bu durumda farklı üniteler, farklı yapılar ve
iklim koşulları Diyarbakır’da farklı hayat sahalarını ortaya çıkarmıştır.
1.1.

Araştırma Alanının Yeri ve Sınırları

Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde yer almaktadır. Alanımız
Diyarbakır Havzası (Çanağı), Karacadağ ve Güneydoğu Toroslar yöresi gibi üç farklı yöreyi karakterize
etmektedir. Bu yöreler yerleşmelerin, nüfusun ve yürütülen ekonomik faaliyetlerin farklı karakter gösterdiği
alanlardır. Diyarbakır ili idari açıdan doğuda Batman ve Muş; batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya;
kuzeyde Elazığ ve Bingöl; güneyde ise Mardin ili ile sınırlanmıştır. Coğrafi anlamda ise kuzey ve doğu kesimi
Güneydoğu Toroslar ile güneyinde Mardin-Midyat eşiği, batısında Karacadağ ve Urfa platoları ile
çevrelenmiştir. Diyarbakır ili hidrografik olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun coğrafi bütünlüğünde rol
oynayan iki önemli havza da yer almaktadır. Fırat ve Dicle nehirleri ile kolları tarafından sulanan bölge başta
köy yerleşmeleri olmak üzere, tarımsal faaliyetlerde de belirleyici ana unsur olmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Diyarbakır ve Yakın Çevresinin Lokasyon Haritası

Diyarbakır ilk kuruluşundan beri bulunduğu konum itibariyle bir taraftan Anadolu’yu Mezopotamya
kültür ve ticareti ile buluştururken, diğer yandan da Van Gölü kuzeyinden gelerek Bitlis üzerinden bağlanan
yol ile önemli bir ulaşım güzergâhı olmuştur. Dicle ve Fırat nehrinin oluşturduğu Mezopotamya’nın kuzey
bölümüne karşılık gelen Diyarbakır ve çevresi en ilkel yerleşmelerin, mağaraların, höyüklerin ve kale tipi
yerleşmelerin görüldüğü tarihsel bir yerleşim alanıdır.
Bu tarihi yerleşmeler ve kurulduğu alanlar şöyledir; Hilar ve Çayönü (Ergani) Hilar antik kenti,
Ergani’nin güneyinde yer alan Hilar Köyü’nün doğusundaki karstik alanda bulunmaktadır. Burada kayaların
içine oyulmuş son antik çağlara ait mezarlar, kabartmalar ve Sami dilinde yazılmış yazıtlar vardır (Çambel,
1973: 36). Kayalardaki birçok tarihi eser, köyün girişindeki boğazda toplanmıştır. Diyarbakır Arkeoloji
Müzesinden alınan bilgilere göre Hilar çevresi Paleolitik dönemden itibaren yerleşime sahne olmuş, Roma
Döneminde de M.S. 1-5 yıllarda yerleşim özelliği devam etmiştir. Osmanlı Dönemine kadar farklı işlevlerde
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kullanılmıştır. Eğil ve çevresinde Dicle nehrinin varlığından dolayı kökeni Asurlulara dayanan Eğil kalesi
tarihi bir yerleşimdir (Tonbul ve Karadoğan, 2001). Kocaköy çevresi de troglodit meskenler açısından oldukça
zengindir. Büyük bir kısmı Karaz, Şaklat ve Mendan köylerinde, Terkan bölgesinde Zoğnin çevresinde,
özellikle Ambar çayı vadisi ve civarında bulunan bu kaya altı sığınakların ve kaya oyuğu meskenlerin
çevresinde bulunan kalıntılardan dolayı tarihöncesi çağlardan beri barınak olarak kullanılmıştır. Vadide
geçmişte yoğun bir nüfus barındırmış önemli bir yerleşme kalıntıları bulunmaktadır (Karadoğan 2017: 52-56).
Güneydoğu Anadolu platosunun kuzeyini çevreleyecek biçimde bir yay çizen Güneydoğu Toroslar
batıda, Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Ahır ve Engizek dağları ile başlar doğuda Van Gölü güneyine doğru
Malatya, Karaoğlan, Mastar, Maden, Akdağ ve Muş güneyi dağları olarak ortalama 50 kilometre genişliğinde
dik bir duvar gibi uzanır. Yükseklikleri yer yer 2.500-3.000 m’yi aşmıştır. Güneydoğu Toroslar’ın yerleşme
coğrafyası açısından en önemli özelliklerinden birisi de ikliminin kuzey ve güneyindeki kurak sahalardan farklı
olmasıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer kesimlerine oranla daha az karasal olan Yukarı Fırat bölümü ile
Güneydoğu Anadolu iklimi arasında bir geçiş sahasında yer alan Güneydoğu Toroslar’ın iklimi, bir taraftan
ana çizgileriyle kuzeyinde ve güneyinde yer alan bu iklimlerin özelliklerini taşırken, diğer taraftan da kendine
özgü iklim şartlarıyla dikkat çekmektedir. Güneydoğu Toroslar’ı çevresindeki alanlardan farklı kılan asıl iklim
özelliği ise yağış miktarının fazlalığı ve yağış rejiminin farklılığıdır. Kuzeyindeki Malatya’da 383, Elazığ’da
430, güneyindeki Diyarbakır’da 490 mm. olan yıllık toplam yağış miktarına karşılık Güneydoğu Toroslar’ın
güney eteklerindeki Ergani (777 mm.), Çermik (800 mm.), (Lice 1222 mm) gibi kurak bir sahada yağış miktarı
yükseltiye bağlı olarak artmaktadır (Yiğit, 2002: 55-57).
Diyarbakır havzasının kuzeyinde metamorfik Bitlis kütlesi ve Kenar Kıvrımları Kuşağı uzanmaktadır.
Yükseltileri 1300-1550 m arasında değişen kütle eteklerinde jeolojisi ve jeomorfolojisi daha farklı özelliklere
sahip kenar kıvrımları kuşağı, kuzeydeki kıvrım geometrisine paralel olarak uzanan uzun dalgalı ve faylı
kıvrımlar ile domlar, güneye doğru monoklinal ve en sonunda yatay görünüm alan yapılar bulunmaktadır.
Geniş bir plato şeklinde sade bir görünüm olarak belirmiştir. Bu plato, çanaklaşmış havzalarla, orta
yükseklikteki kubbeleşmiş dağlar ve tepelerden oluşmuştur (Erinç, 1980).
Diyarbakır havzası ortası çukur ve nispeten yeni tabakalarla örtülü, kenarları ise daha eski araziyle
çevrili büyük bir çanaktan ibarettir. İçinde yer yer düzlük, tepelik alanlar, plato sahaları ve geniş tabanlı vadiler
yer alır. Havza toprakları doğuda Dicle ırmağı ve kolları, batı ucundaki küçük bir alanın sularını ise Fırat
ırmağı toplar. Kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda havzadan geçen Dicle’ye, kuzeyde Ambar, Pamuk çayları
ile kuzeydoğudaki dağlardan doğan Kulp ve Sason (Büyük Aydınlık) çayları da birleşerek Batman çayını
oluşturur. Havza topraklarının % 31’i ova, % 69’u plato sahalarına karşılık gelmektedir (Sözer, 1969: 9-13).
Havza coğrafi olarak bir bütünlük gösterir. Aynı özellik nüfus yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde de
görülmektedir. Toplu yerleşme karakterindeki köy yerleşmeleri yanında mezra yerleşmeleri gevşek dokuda
görülmektedir.
Araştırma sahasının batı kesimlerini Karacadağ volkanik kütlesi oluşturur. Söz konusu alanlarda litoloji
ve topografya coğrafi manzarayı olduğu gibi tüm beşeri ve ekonomik faaliyeti de etkilemekte ve kuzeydeki
alanlardan çok farklı bir coğrafi yapı ortaya çıkmaktadır. Volkanikler, genç tektonik hareketlerle ilgili olarak
ortaya çıkmıştır. Akıntı yönleri Diyarbakır, Viranşehir, Hilvan olmak üzere üç ayrı istikamette uzanmaktadır.
Kütlenin ilk şeklini muhafaza ettiği sanılmaktadır. Buna bakarak Karacadağ volkanik kütlesinin, bir ağız veya
kraterden çıkan lavlarla değil, farklı ağızlardan çıkan ve belirli yönlerde yayılan lavlarla meydana geldiği kabul
edilebilir (Sözer, 1984).
Diyarbakır ilinde yerleşmelerin kuruluşu üzerinde fiziki coğrafya koşulları etkilidir. Fiziki koşulların
etkilediği yerleşmeler üzerinde havza tabanları ile alçak plato sahaları tarımsal faaliyetlere, yüksek plato
sahaları ve eğimli yüzeyler hayvancılığa, vadi boyları ise meyvecilik faaliyetlerine uygun alanlardır.
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Diyarbakır ilinde kırsal nüfus (456.660 kişi) %27 ve şehirsel nüfus da %73’tür. Kırsal nüfus geniş tarım
alanları ve önemli hayvancılık potansiyeline sahip alanlarda yoğunlaşmıştır. Kırsal nüfus Çınar ilçesinde
(%83), Güneydoğu Toroslar dağlık kütlesi güney yamaçlarında yer alan Eğil, Çüngüş (%79), Dicle (%77),
Kulp (%69), Lice (% 63) ve Çermik (%59) ilçelerinde şehirsel nüfustan daha fazladır (Tablo 1). Buna karşılık
Bağlar (%93), Sur (%61), Kayapınar (%94)ve Yenişehir (%95) gibi merkez ilçelerin yanında Hani (%67),
Ergani (%63), Silvan (%55) ve Bismil (%57) ilçelerinde de şehirsel nüfus önemlidir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Diyarbakır ve İlçelerinde Kırsal ve Şehirsel Nüfus
İlçeler

Toplam Nüfus

Kırsal Nüfus

%

Şehir Nüfus

%

Bağlar
Kayapınar

386578
342977

25826
21830

6,681
6,365

360752
321147

93,32
93,64

Sur

113447

44391

39,13

69056

60,87

Yenişehir

204284

10277

5,031

194007

94,97

Bismil

116171

49616

42,71

66555

57,29

Çermik

50886

30230

59,41

20656

40,59

Çınar

72682

59982

82,53

12700

17,47

Çüngüş

11836

9448

79,82

2388

20,18

Dicle

38450

29467

76,64

8983

23,36

Eğil

22600

17856

79,01

4744

20,99

Ergani

128642

47523

36,94

81119

63,06

Hani

32573

10608

32,57

21965

67,43

Hazro

16709

12452

74,52

4257

25,48

Kocaköy

16675

9052

54,28

7623

45,72

Kulp

35723

24692

69,12

11031

30,88

Lice

24412

15362

62,93

9050

37,07

Silvan

85256

38048

44,63

47208

55,37

1699901

456660

26,86

1243241

73,14

Toplam

Kaynak: TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Kırsal nüfus yükselti basamaklarına göre değerlendirildiğinde; 500-700 m. yükselti kuşağında nüfusun
%93’ü Bismil, %34’ü Silvan, %31’i Sur ve %17’si Çınar ilçe merkezlerine aittir. Bu ilçelerde nüfus Diyarbakır
havzası içinde yaşamaktadır. 701-900 m yükseltiler arasında kırsal nüfusun % 53’ü bu alanda yaşamaktadır.

1%
7%
19%
53%
20%

701-900 m.

901-1100 m.

500-700 m.

1101-1300 m.

1300 m +

Şekil 2. Diyarbakır ilinde nüfusun yükselti kuşaklarına göre dağılımı

Kayapınar ve Yenişehir nüfusunun % 100’ü, Dicle, Eğil ve Hani nüfusunun % 80’i, Sur, Ergani ve
Kocaköy nüfusunun % 60’ı, Çınar ve Çermik nüfusunun % 50’ye (48-49) yakını bu yükselti basamağında
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yaşamaktadır. Bu yükselti basamağında en az kırsal nüfus Bismil (% 7) ve Çüngüş ilçelerine (% 9) aittir.
Nüfusun kümelendiği ikinci yükselti kuşağı % 20’lik oranla 901-1100 m. arasındadır. Bu yükselti kuşağında
Lice (% 48), Kulp (% 47), Hazro, Çüngüş (% 39), Çermik (% 37) ve Ergani % 34’lük kırsal nüfus oranına
sahiptir. Çüngüş ilçesinde de nüfus (% 39) 901-1100 m. arasındaki kuşağa dağılmış durumdadır (Şekil 2).
Çüngüş, Hazro, Kulp ve Bağlar nüfusunun %20-24’ü arası 1101-1300 m. arasında yer almıştır. 1300
m. üzerinde Çüngüş ilçesinin kırsal nüfusunun %28’i, Lice %11 ve Kulp nüfusunun da %8’i bu yükselti
kuşağında yer almıştır (Şekil 2). Yükselti artıkça yerleşme sayısı ve nüfusta azalmalar meydana gelmektedir.
Bu durum yükselti ve eğimin arttığı alanlarda uzun yıllar boyunca terör faaliyetlerinin de yoğun yaşanması ve
güvenlik sorunlarıyla ilgilidir. Dolaysıyla zorunlu olarak köylerin boşaltılması ve göç olayları yaşanmıştır.
2.Araştırmanın Amacı
“Diyarbakır İl’inde Yerleşmelerin Yükselti Basamağına Göre Dağılımı” adlı çalışmada yerleşmeler
yükselti faktörüne göre göstermiş olduğu değişimleri coğrafi bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmak asıl
amacımızdır. Türkiye gibi ortalama yükseltisi fazla olan ülkelerde özellikle yükselti faktörü beşeri ortamın her
faaliyetini etkilemiştir. Arazi değerlendirmelerinde çevresel parametreler ile jeomorfolojik süreçler arasında
yakın ilişkiler vardır. Yerleşmelerin birinin alçak alanda diğerinin yüksek alanda kurulması ve gösterdiği
değişimler yükselti faktörünün önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Diyarbakır ilinde kurulan
yerleşmelerin yükselti faktörü ile arazi kullanımı etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yerleşmelerin kuruluş
yerleri ve yükseltisi ile jeomorfolojik, jeolojik ve hidrografik unsurların çakışması, beşeri ve ekonomik hayata
nasıl yansıdığı Diyarbakır ölçeğinde açıklanmaya çalışılmıştır.
3.Araştırmanın Yöntemi
Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre gösterdiği dağılış ele alınmadan önce Diyarbakır ilinin
mevcut coğrafi özellikleri ele alınıp incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Kırsal yerleşmelerin hangi yükselti
basamağında yer aldığını belirlemek amacıyla öncelikle Diyarbakır iline ait 1/100.000 ölçekli 13 topografya
haritası sayısallaştırılarak altlık haritalar oluşturulmuştur. Verilerin analizleri ArcGIS 10.4. ve Excel
programları birlikte kullanılarak yükselti basamakları sınıflandırılmıştır. Ve bununla birlikte ilçe ve köy
yerleşmeleri ayrı ayrı kodlanmış ve yerleşme haritaları yükselti kuşaklarına uygun olarak üretilmiştir. Daha
sonra alanın arazi kullanımı haritası üretilerek yükseltiye göre nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışı
yorumlanmıştır.
2013 yılında çıkarılan büyükşehir yasası ile birlikte Türkiye’de büyükşehirlere bağlı köy yerleşmeleri
statü olarak mahalle yerleşmesine dönüştürülmüştür. Kasaba yerleşmeleri statü olarak tamamen kaldırıldığı
için kırsal nüfusu hesaplamak zorlaşmaktadır. Şehir ve kır nüfusları hesaplanırken Diyarbakır ilini tamamen
büyükşehir belediyesi olarak düşünmemiz coğrafi yaklaşım için uygun değildi. Çünkü idari anlamda birer
mahalle yerleşmesi olan köyler ve kasabalar fonksiyon itibari ile kırsal karakterlerini korumaktadırlar.
Diyarbakır ilinde 17 ilçe, 14 kasaba, 843 köy ve 793 mezra-mahalle yerleşmesi yanında Güneydoğu Toroslar
ve Karacadağ platosu üzerinde köy altı yerleşme tiplerinden olan yayla, kom ve ağıl yerleşmeleri
bulunmaktadır. Kırsal yerleşme açısından değerlendirildiğinde yürütülen ekonomik faaliyete göre yerleşme
tipleri çeşitlenmektedir. Kırsal nüfus 2012-2017 nüfus istatistikleri karşılaştırılarak kırsal statüsü devam eden
mahalle nüfusları ve kasabalar düşünülerek hesaplanmıştır.
4.Diyarbakır ilinde yükselti basamaklarına göre yerleşmelerin dağılışı
Yerleşmelerin, özellikle de kırsal yerleşmelerin bulundukları fiziki konumlar ile o yerleşmelerdeki
ekonomik faaliyetler arasında ilişkiler bulunmaktadır. Eğim değerleri, yükselti ve iklim koşullarındaki
değişmeler, kır yerleşmelerinde uğraşılan ekonomik faaliyetleri kısıtlayabilmektedir. Özellikle Türkiye gibi
yükselti ve eğim şartlarının elverişsiz olduğu ülkelerdeki kır yerleşmelerinde, hatta şehir yerleşmelerinde bile
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ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği azalmaktadır. Şehir yerleşmelerine oranla kır yerleşmeleri üzerinde daha
fazla etkili olan doğal peyzaj faktörleri, yerleşmelerin dokusunu da etkileyebilmektedir (Yılmaz ve Atik, 2006:
8). Yükselti ile birlikte doğal ortam şartlarında meydana gelen değişimler, yerleşmelerin tiplerini, dokularını
ve hâkim ekonomik faaliyetleri etkileyebilmektedir. Bu bakımdan yükselti kuşakları ile yerleşme
özelliklerindeki değişimlerin ortaya konması ve yükseltinin yerleşmeleri ne derece etkilediğinin tespit
edilmesi, uygulamalı coğrafya çalışmalarına katkıda bulunacaktır (Taş ve Yakar, 2009: 149).
Diyarbakır ilinde kırsal yerleşmelerin kuruluş yeri açısından morfolojik üniteler ve hidrografik
unsurlar arasında yakın bir ilişki vardır. Diyarbakır’da yükselti kuzeyden güneye doğru bir azalış
göstermektedir. Güneydoğu Toroslar ve Kenar kıvrımları gibi dağlık ve eğimli arazilerde yerleşmeler dağınık
bir şekilde yer alırken özellikle mahalle-mezra yerleşmeleri köyden uzaktır. Köy ve diğer kırsal yerleşmelerin
sayısının sahada oldukça fazla olmasının temel sebebi, topografyanın bu tarz yaşamı desteklemesidir. Farklı
fizyonomi, yapı ve dokudaki köy, mezra, kom, bağ evi ve diğer kırsal yerleşmelere sahanın hemen her
bölümünde rastlamak mümkündür.
Doğal çevre şartlarına ve kırsal ekonomik faaliyetlere göre fonksiyonelleşmiş yerleşim birimleri ve
meskenler yerleşme coğrafyası açısından oldukça güzel örnekler oluşturur. Ayrıca iktisadi faaliyet ve buna
bağlı olarak gelişen ulaşım, yerleşmelerin günümüzdeki görünümünü almasında etkili olmuştur. Bilindiği gibi
ulaşım, yerleşmeler arasında bağlantı kuran, nüfusu birbirine yaklaştıran, coğrafi ve psikolojik mesafeyi
azaltan bir işleve sahiptir.
Diyarbakır, tarihi dönemlerden günümüze birçok yerleşme tipinin görüldüğü bir alandır. Prehistorik
mağara yerleşmelerinden, neolitik köy yerleşmelerine, Fırat ve Dicle nehirleri boyunca höyük yerleşmelerine
ve son olarak da kale tipi yerleşmelere kadar pek çok yerleşme şekli görülmektedir. Günümüzde de yürütülen
ekonomik faaliyetin türüne göre yerleşme tiplerinde çeşitlilik görülmektedir. Güneydoğu Toroslar
yamaçlarında kurulan yerleşmelerde dağınık yerleşme tipi görülürken, Diyarbakır havzasında toplu yerleşme
tipleri ve Karacadağ platosu üzerinde ise yerleşmeler daha çok gevşek dokuludur. Bu alanda kurulan köy
yerleşmelerinde feodal bir sistem etkisini günümüze kadar göstermektedir. Bu alan ayrıca kışlak olarak
tanımladığımız Erzurum-Bingöl-Muş çevrelerinde yaylacı grupların kışın hayvanları ile birlikte kaldıkları
alana da karşılık gelmektedir.
Genel olarak ilçeler bazında köy yerleşimleri incelendiğinde Bismil’de yerleşmeler genel olarak iki
yükselti basamağında yoğunlaşmaktadır. 500-700 m. ile 700-900 m yükselti kuşakları ilçenin tüm köy
yerleşmelerinin kurulduğu basamaktır. Morfolojik yapı, klimatik koşullar ve Dicle nehrinin varlığı, yörenin
tarımsal faaliyetleri açısından uygun bir zeminin oluşmasına ve coğrafi ortam açısından binlerce yıllık
yerleşme tarihine zemin hazırlamıştır. Ergani ilçesinde yerleşmeler genellikle 700–1100 m. yükseltilerinde yer
almaktadır. Bu yerleşmelerin birçoğu havza ve ova tabanında yer alır. Kuzeyden itibaren Kralkızı Baraj Gölü
vadisi ile güneye doğru Sallar depresyonu, Ergani ve Bereketli ovası ile Devegeçidi Baraj Gölünün bulunduğu
alanlar genellikle 700–1100 m arasındaki yükseltilerde yer alır. Bağlar ilçesinde mevcut köylerin 3 faklı
yükselti kuşağında yer aldığını görmekteyiz. Ağırlıklı olarak yerleşmeler 700-900 m.lik kuşakta yer
almaktadır. Yükselti artıkça köy sayıları ve nüfusta ciddi azalışlar görülmektedir. Çınar ilçesinde yükselti
basamaklarına göre yoğun olarak 3 yükselti kademesi gözlenmiş yerleşmeler en fazla 700-900 (48 köy) m. ile
900-1100 (21 köy) metreler arasında kurulmuştur. Çermik ilçesinde yine yoğun olarak 3 yükselti kademesi
görülmektedir. Yerleşmelerin en fazla yoğunlaştığı alan 700-1100 m yükselti kuşaklarıdır. Çüngüş’te 700-900
metrelerde başlayan yerleşmeler 1300 metrenin üzerine çıkmaktadır. Çüngüş ilçesinde en yüksekte kurulan
köy yerleşmesi aynı zamanda Diyarbakır’ında en yüksek yerleşmesi olan Albayrak köyüdür (1680 m). 1300
metrenin üzerinde Çüngüş’te 10 köy yerleşmesi bulunmaktadır.
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Dicle, Hani, Hazro ilçelerinde 3, Eğil’de 2 farklı yükselti kuşağında yerleşmeler kurulmuştur. Her iki
ilçede de 700-900 metreler köylerin en yoğun kurulduğu alanlardır. Merkez ilçe konumundaki Kayapınar ve
Yenişehir ilçelerinin tamamı 700-900 metreler arasında yer almaktadır. Kocaköy’de 700-1100 metreler
yerleşmelerin kurulduğu sahalardır. Güneydoğu Toroslar kenar kuşağında yer alan Kulp ve Lice ilçelerinde 4
farklı yükselti kuşağında yerleşmeler kurulmuştur. Ancak yoğunluk 900-1100 metreler arasındadır. Silvan
ilçesinde yerleşmeler 500-900 metreler arasındadır. Sur ilçesinde ise 900 metreden sonra yerleşmelere
rastlanmamaktadır.
Diyarbakır ili arazi kullanım değerleri açısından incelendiğinde tarıma uygun araziler sulu tarım, kuru
tarım ve karışık tarım arazileri şeklinde değerlendirilmiştir. Diyarbakır’da tarıma uygun arazi oranı % 53’lük
bir payla (8.158 km2) il arazisinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu araziler kuru tarım, sulu tarım ve
karışık tarım arazileri olarak sınıflandırılırken en fazla görülen tarım şekli %72 oranında kuru tarım arazileridir
(Şekil 3).

Şekil 3. Diyarbakır ilinin arazi kullanım durumu

Araştırma sahasında kuru tarım alanlarında buğday, arpa, nohut ve kırmızı mercimek üretimi
yapılmaktadır. Kuru tarım, Diyarbakır havzası ve yer yer Güneydoğu Toroslar üzerindeki plato sahalarında
yürütülmektedir. Genel olarak 500-700 m ve 700-900 m yükselti basamakları tarım arazilerinin bulunduğu
kuşaklardır. Sulu tarım arazileri %17’lik bir oran kaplarken bu arazilerde pamuk, mısır, ayçiçeği, sebze ve
kavun-karpuz üretimi yaygındır. Bazı alanlarda makarnalık buğday üretimi de özellikle Bağlar, Bismil, Ergani,
Çermik ve Çınar çevrelerinde sulu tarım arazilerinde yapılmaktadır. Diyarbakır havzası ve ova tabanlarında
sulu tarım arazilerinde slajlık mısır, yonca, fiğ, burçak gibi yem bitkileri de yetiştirilmektedir. Pamuk, Bağlar
(Buçuktepe, Kolludere, Tellikaya) Bismil, Çınar (Altınakar, Çataltarla ve Çukurbaşı), Ergani (Hançerli,
Gözlü, Bereketli, Gülerce ve Doğan), Eğil (Oyalı ve Yatır), ve Kayapınar ilçelerinde geniş ova tabanlarında
üretilir.
Sulu tarım arazilerinde Karacadağ platosu ve yakın çevresinde Diyarbakır ili için bir marka değeri
oluşturan çeltik tarımı, Çermik (Başarı, Güçlütaş, Gürüz, Karakaya), Ergani (Develi, Alitaş, İncehıdır), Çınar
(İncirtepe), Kayapınar (Yolboyu, Kaldırım), Kocaköy (Arkbaşı, Tepecik), Bağlar (Karacadağ, Karahan,
Gömmetaş), Sur (Elveni ve Tavuklu) ve Yenişehir (Yüksek ve Sivritepe) ilçelerinde yapılmaktadır.
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Bağ-bahçe alanları ise %1’lik bir alan kaplamaktadır. Genel olarak Güneydoğu Toroslar kütlesi
üzerinde kurulan yerleşmelerde Çermik ve Çüngüş ilçelerinde Fırat vadisi boyunca ve diğer ilçelerde de (Lice,
Hani, Kulp, Dicle, Ergani) Güneydoğu Toroslar yamaçlarındaki vadi boylarında antepfıstığı, armut, badem,
ceviz, dut, elma, incir, kiraz ve nar ile birlikte yamaçlarda bağcılık önemlidir.
Kulp ilçesi Türkiye’de ipekböcekçiliğinin en fazla yapıldığı ilçe konumundadır. Güneydoğu
Torosların güneyine bakan yamaçlarda Kulp, Silvan ilçeleri ipekböcekçiliği faaliyetinin yoğun olduğu alanlara
karşılık gelmektedir. Bu alanlar güneyinde uzanan havza tabanlarına göre daha fazla yağış almaktadır (7001200 mm.). Kulp ilçesinde ipekböcekçiliği için önemli olan dut ağacı Taşköprü, Tepecik, Baloğlu, Kayahan,
Ağaçkorur, Karabulak ve Zeyrek köylerinde yoğunlaşmaktadır (Durmuş ve Çağlıyan 2018: 295).
Çayır ve mera alanlarını düşük yoğunluktaki bitki örtüsü ile beraber değerlendirirsek %34’lük bir oran
göstermektedir. Genel olarak Diyarbakır Havzası, Karacadağ platosu ve Güneydoğu Toroslar üzerinde
hayvancılık için potansiyel alanlardır. Çünkü hayvancılık faaliyetlerini destekleyen çayır ve mera alanları bu
alanlarda yoğunlaşmıştır. Küçükbaş hayvancılık açısından değerlendirildiğinde Çermik, Çınar, Ergani, Bağlar
ve Kayapınar gibi doğuda Karacadağ platosuna dahil ilçelerde koyun yetiştiriciliği fazla iken, Çınar, Kulp,
Lice, Ergani, Silvan gibi ilçelerde kıl keçisi ve Ergani, Çınar, Bağlar, Silvan, Kulp ve Lice ilçelerinde sığır
yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar kuru tarım alanlarının bulunduğu Diyarbakır
havzası koyun yetiştiriciliğinde de önemli bir saha olmuştur.
Diyarbakır havzası ve yakın çevresi küçükbaş hayvancılık açısından her dönemde büyük bir
potansiyele sahip olmuştur. Gerek yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve hidrografya gibi doğal şartlar
gerekse nüfus yerleşme ve ulaşım gibi beşeri şartların elverişliliği havzada küçükbaş hayvancılığı yöre halkı
için daima önemli bir ekonomik faaliyet haline getirmiştir. Güneydoğu Toroslar gibi dağlık ve engebeli
sahalarda kurulan yerleşmelerde bitkisel üretime elverişli düzlüklerin yetersizliği nedeniyle kıl keçisi yoğun
beslenmektedir. Bu alanlarda çayır ve mera alanları ile orman ve fundalıklarında çok yer kaplaması kıl
keçisinin yoğun dağılışına neden olmaktadır. Dicle nehri ve kollarının su ihtiyacını karşılanması gibi
avantajlar, son dönemde yaşanan terör olaylarının gölgesinde kalmış, bu durum hem hayvancılıkla uğraşan
nüfusu yerinden etmiş hem de çayır ve meraların yasaklanması sonucunda kıl keçisi miktarında önemli
düşüşlerin meydana gelmesine sebep olmuştur (Çağlıyan ve Durmuş, 2010: 54-55). Diyarbakır Havzası ve
Karacadağ platosu koyun, Havza ile Güneydoğu Toroslara geçiş yapılan eşik sahalarda sığır ve Güneydoğu
Toroslar kütlesi yamaçlarında kıl keçisi hala önemini korumaktadır.
Çınar ilçesi toplam 363.412 küçükbaş hayvan sayısı ile ilde hayvancılığın en fazla yapıldığı alandır.
Toplam küçükbaş hayvan sayısının % 75’i (273.724 baş) koyun, %25’i (89.688 baş) kıl keçisinden
oluşmaktadır. Karacadağ platosu yanında kuru tarım alanları da koyun yetiştiriciliği için uygun alanlar
oluşturmaktadır. Çermik ilçesinde toplam 305.640 küçükbaş hayvan sayısının % 94’ü koyun (286.591 baş),
%6’sı (19.049 baş) kıl keçisinden oluşmaktadır. Ergani ilçesinde toplam küçükbaş hayvan sayısı 278.617’dir.
Bunların %92’ (255.608) sini koyun, % 8’ni (23.009) kıl keçisi oluşturmaktadır. Merkez ilçelerden Bağlar
228.443 olan küçükbaş hayvan sayısının % 94’ü koyun (215.088 baş), % 6’sı kıl keçisinden (13.355 baş)
oluşurken Kayapınar ilçesinde 118.906 toplam küçükbaş hayvan varlığının % 95’i koyun (113.198 baş), %5’i
(5.708 baş) kıl keçisinden oluşmaktadır. Diyarbakır ilinde havza tabanı ve plato alanlarında koyun
yetiştiriciliği önemli iken eğimin arttığı Karacadağ ve Güneydoğu Toroslar ile kenar kıvrımları kuşağında yer
alan yerleşmelerde kıl keçisi yetiştiriciliği azalmış olsa da yine de yürütülen bir faaliyet olmaya devam
etmektedir. İl genelinde 331.088 baş olan kıl keçisi sayısı %27’lik bir oranla (89.688 baş) en fazla Çınar
ilçesinde yetiştirilmektedir. Güneydoğu Toroslar kütlesine karşılık gelen Kulp (51.734 baş) ve Lice (25.346
baş) ilçeleri kıl keçisi yetiştiriciliğinin yapıldığı diğer alanlara karşılık gelmektedir. Kulp, Lice, Çüngüş, Dicle
ilçelerinde küçükbaş hayvancılıkta kıl keçisi koyun yetiştiriciliğinden daha önemlidir (Şekil 4).
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Şekil 4. Diyarbakır ilinde ilçelere göre küçükbaş hayvan sayısı

Büyükbaş hayvancılık olarak sığır ve manda yetiştiriciliği yapılmaktadır. İl genelinde 530.584 baş olan
sığır yetiştiriciliği en fazla Ergani (61.781 baş), Çınar (59.730 baş), Bağlar (54.481 baş), Silvan (51.543 baş),
Kulp (49.143 baş) ve Lice (40.497 baş) ilçelerinde yapılmaktadır. Ergani ve Çınar ilçeleri tüm hayvan
yetiştiriciliği faaliyeti için uygun ortam oluşturmaktadır. Diyarbakır ilinde toplam 13.551 manda yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Manda yetiştiriciliği açısından Silvan (4165 baş), Sur (2.311 baş), Yenişehir (1.888 baş), Bağlar
(1.585 baş) ve Çınar (1239 baş) ilçeleri ön plana çıkmıştır (Şekil 5).

Hayvan sayısı (Baş)
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60.000
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0

İlçeler
Şekil 5. Diyarbakır ilinde ilçelere göre büyükbaş hayvan sayısı

4.1. Diyarbakır ilinde 500-700 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
Diyarbakır ilinde 500-700 m yükselti basamağında kurulan yerleşmeler morfolojik ünite olarak Dicle
nehrinin gömüldüğü Diyarbakır havzasına ve ilin kuzeybatısında Fırat havzasının gömüldüğü Çüngüş ve
Çermik çevresine karşılık gelir (Şekil 6). Bu yükselti basamağında 4 tane ilçe merkezi bulunmaktadır. Sur (691
m-69.056 kişi), Bismil (549 m- 66.555 kişi), Çınar (690 m- 12.700 kişi) ve Çermik (696 m-20.656 kişi) ilçeleri
ile Silvan’a bağlı köy yerleşmeleri bu yükselti kuşağında kurulmuştur. Yerleşmelerin kurulmasında hidrografik
unsurlar baskın rol oynamıştır. Bismil, Çınar ve Sur ilçeleri ile Silvan’a bağlı (34 köy) köy yerleşmeleri
Diyarbakır havzasının Dicle nehri ve kolları tarafından yarılmış vadileri boyunca sıralanmıştır. Bu kuşakta
Diyarbakır ilinin188 köyü bulunmaktadır. Bismil ilçesine ait olan köylerin % 87’si bu kuşaktadır (Çizelge 2).
Paleolitik dönemden günümüze kadar süregelen binlerce yıllık beşeri yaşama ilişkin kalıntılar da bu kuşağın
yerleşme için çok uygun olduğunu desteklemektedir.
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Şekil 6. Diyarbakır ilinde 500-700 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
Çizelge 2. Diyarbakır ilinde 500-700 metre arasındaki yerleşme-nüfus özellikleri
İlçe

Kırsal nüfus

%

Köy sayısı

%

Top. Köy Sayısı

Toplam nüfus

Bismil
Çermik

46080
2185

93
7

96
10

87
13

110
76

49616
30230

Çınar

10007

17

22

24

92

59982

Silvan

15931

42

34

42

81

38048

Sur

13595

31

26

42

62

44391

Kaynak: 1/100.000 ölçekli topografya haritaları ve TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Diyarbakır havzasının doğu yarısını kaplayan Bismil ilçesi ve yakın çevresi, hem jeolojik hem de
morfolojik havza ünitesinde kurulmuştur. Dicle’ye karışan yan kollar, Silvan platosu ve Bismil ovası köylerin
kurulduğu üniteleri oluşturmaktadır. Dicle nehri vadisi boyunca bol alüvyal toprakların yer aldığı verimli
kuşakta pamuk, mısır, sebze bahçeleri geniş bir yayılış göstermektedir. Bismil ilçesi arazisinin % 95’i tarım
arazisi olarak kullanılmaktadır. Özellikle sulu tarım alanlarında en çok yetiştirilen ürünler pamuk, ayçiçeği,
mısır, sebze tarımı (domates, patlıcan, biber, maydanoz) ve meyvecilik (kavun-karpuz) yapılmaktadır. Kuru
tarım alanlarında ise buğday, nohut, kırmızı mercimek ve arpa üretilir. Bu ürünlerin Bismil ovasından, bir üst
basamağa doğru çekilmesi hem doğal faktörlerin (yeraltı suyunun az olması gibi) hem de ovada ekimi yapılan
ve ekonomik değeri fazla olan ürünlerin tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yükselti basamağındaki
köyler ilin güneydoğu kesiminde Batman iliyle sınır oluşturan Dicle nehri ve Batman çayı boyunca
kurulmuştur. Çınar ilçesi ve 22 köy yerleşmesi ilin güneybatısında Karacadağ Platosu ile sınır oluşturan havza
tabanında kurulmuştur. Hakim ekonomik faaliyet kuru tarımdır. Ayrıca bu yükselti basamağında merkez
ilçelerden Sur ve 26 köyü de bulunmaktadır. Bu kuşakta kırsal nüfusun dağılımına baktığımızda Bismil ilçesi
kırsal nüfusunun %93’ü (46080 kişi) bu yükselti kuşağında yaşamaktadır. Silvan’ın kırsal nüfusunun % 42’si,
Sur’un % 31’i, Çınar’ın % 17’si ve Çermik’in % 7’si bu yükselti kuşağında bulunmaktadır (Çizelge 2).
500-700 m. yükselti kuşağı hayvancılık açısından değerlendirildiğinde; Bismil’de koyun
yetiştiriciliğinin %94’ü, kıl keçisi yetiştiriciliğinin %95’i, sığır yetiştiriciliğinin %97’si yapılmaktadır. Koyun
yetiştiriciliğinde Ambar, Çeltikli, Göksu gibi köyler önemli iken kıl keçisi yetiştiriciliğinde Derbent ve
Tepecik, sığır yetiştiriciliğinde ise Köseli, Çavuşlu, Alibey, ve Çeltikli köyleri önemlidir. Silvan’da Sığır
yetiştiriciliği daha ön plandadır. Sığır yetiştiriciliğinin %66’sı, mandanın %98’i, koyunun %85’i ve kıl
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keçisinin %59’u bu yükselti kuşağında yapılmaktadır. Akdere, Kumgölü, Sulubağ ve Eşme köyleri hayvancılık
faaliyetlerinin bu kuşakta ön plana çıkan yerleşmeleridir. Çermik ilçesinde bu yükselti kuşağında koyun % 4,
kıl keçisi % 13 ve sığır yetiştiriciliğinin % 6’sı yapılmaktadır. Şeyhandede ve Günaşan köyleri hayvancılık
açısından önemlidir. Çınar’da koyun %7, kıl keçisi %5, sığır %8 ve manda yetiştiriciliğinin %84’ü (1.036 baş)
bu yükselti basamağında yer alan yerleşmelerde yapılmaktadır (Yuvacık ve Şükürlü köyleri manda
yetiştiriciliğinde önemlidir).
4.2. Diyarbakır ilinde 701-900 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
700-900 m yükselti basamağı Diyarbakır’ın en fazla yerleşmenin ve dolaysıyla da nüfusun yoğun
olduğu kuşaktır. Diyarbakır ilinde bu yükselti kuşağında Bağlar (704 m- 360.752 kişi), Kayapınar (714 m32.1147 kişi), Silvan (851 m-47.208 kişi) ve Eğil (881 m-4.744 kişi) ilçe merkezleri ile hemen hemen tüm
ilçelere ait toplam 385 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Diyarbakır köylerinin % 46’sı, nüfusun ise %53’ü bu
kuşakta bulunmaktadır (Çizelge 3). Morfolojik anlamda değerlendirildiğinde şehir ve köy yerleşmeleri
Diyarbakır Havzasında toplanmıştır (Şekil 7). Ergani ilçesine bağlı 53 tane köy yerleşmesi bu basamakta yer
almaktadır.
Çizelge 3. Diyarbakır ilinde 701-900 metre arasındaki yerleşme-nüfus özellikleri
İlçe Kırsal nüfus
% Köy sayısı
%
T. Köy Sayısı

Kır. Nüf.Top

Bağlar
Bismil

15254
3536

59
7

21
14

70
13

30
110

25826
49616

Çermik

14526

48

37

49

77

30230

Çınar

29659

49

48

52

93

59982

Çüngüş

839

9

3

9

37

9448

Dicle

25748

88

28

68

39

29467

Eğil

14750

83

20

77

26

17856

Ergani

30437

64

53

60

88

47523

Hani

8471

80

10

48

19

10608

Hazro

4354

35

9

38

24

12452

Kayapınar

21830

100

25

100

25

21830

Kocaköy

6280

69

8

73

13

9052

Kulp

4640

19

13

25

51

24692

Lice

5581

27

15

27

56

15362

Silvan

13950

37

32

40

81

38048

Sur

30796

69

36

58

62

44391

Yenişehir

10277

100

13

100

13

10277

Kaynak: 1/100.000 ölçekli topografya haritaları ve TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Yerleşmeler genellikle birbirine yakın ve ulaşım açısından da elverişli olan yerlerde ulaşım şebekesi
boyunca sıralanmışlardır. Alanın kuzeyi ve güneyindeki plato sahaları yerleşmenin yoğun olduğu ikinci üniteyi
oluşturur. Köy yerleşmeleri genellikle Diyarbakır havzasının uzantısı olan Ergani ve Bereketli ovaları ile
Boğazköy ve Salar depresyonu üzerinde kurulmuştur. Bu kuşaktaki köylerde büyük çoğunlukla kuru, sulu ve
karışık tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Yer yer Maden çayı vadisi boyunca sıralanan köylerde bağ bahçe
tarımı yapılmaktadır (Durmuş, 2009).
Tıpkı Ergani gibi Çermik’te de vadi boyları meyveciliğin ve bağcılığın yapıldığı alanlara karşılık gelir.
Çermik’te daha çok karışık tarım faaliyetleri bu yükselti kuşağında yürütülmektedir. Kayapınar ve Bağlar’a
bağlı yerleşmelerde sulu tarım faaliyetleri yanında kuru tarım faaliyetleri de yürütülmektedir. Kocaköy, Hazro
ve Silvan’ın kuzeyindeki yükseltinin arttığı kesimlerde kuru tarım faaliyetleri yürütülürken yine bu alanda yer
yer meyvecilik vadilerde yapılmaktadır. Çınar ilçesinin volkanik arazilerin başladığı alana kadar kuru tarım ve
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sulu tarım faaliyetlerinin yapıldığı görülmüştür. Hani ilçesindeki yerleşmelerde sulu tarım faaliyetleri
yürütülmüştür.

Şekil 7. Diyarbakır ilinde 701-900 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı

700-900 m arasında yer alan yükselti basamağındaki yerleşmelerde hayvancılık faaliyeti yoğun olarak
yapılmaktadır. Bağlar ilçesinde hayvancılığın en yoğun yapıldığı yükselti kuşağına karşılık gelmektedir.
Koyun yetiştiriciliğinin % 44’ü (93.368 baş), kıl keçisinin %29’u, sığırın %43’ü (23.262 baş) ve manda
yetiştiriciliğinin % 66’sı (1.044 baş) bu yükselti kuşağında yer almaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta Körtepe,
Yukarı Mollaali, Kabahıdır ve Karahan köyleri, sığır yetiştiriciliğinde Övündüler, Buyuransu ve Develi
köyleri önemlidir. Çermik ilçesinde bu yükselti kuşağında koyun varlığının %43’ü (123.920 koyun), kıl
keçisinin %38’i (7.299) ve sığır yetiştiriciliğinin %55’i (17.723) yapılmaktadır. Bu yükselti kuşağında
Alabuğday (41.562 koyun, 2418 sığır), İncili (16.900 koyun) Yoğun (10.864 koyun) ve Yeşilova (3.357 sığır)
köyleri hayvancılığın ön plana çıktığı yerleşmelerdir. Ergani’de hayvancılığın en yoğun yapıldığı yükselti
basamağıdır. Koyun yetiştiriciliğinin %67’si (169.966 baş), sığır yetiştiriciliğinin %70’i (42.995) ve kıl
keçisinin de % 39’u (9.024) bu kuşakta yapılmaktadır. İncehıdır (31.482 koyun, 5.363 sığır), Morkoyun
(26.112 koyun), Doğan ve Aşağıbitikçi köyleri küçükbaş hayvancılıkta, İncehıdır, Develi ve Doğan köyleri de
sığır yetiştiriciliğinde ön planda yer alan köylerdir.
Çınar’da koyun yetiştiriciliğinin % 47’si, kıl keçisinin % 34’ü, sığırın % 38’i ve mandanın % 84’ü bu
kuşakta bulunmaktadır. Yıllarca, Düzova ve Ağaçsever köyleri küçükbaş, Yıllarca (13.020 sığır), Alabaş ve
Kılıçkaya köyleri sığır yetiştiriciliği, Boğazören, Yarımkaş, Arafat ve Alabaş köyleri de kıl keçisi yetiştiriciliği
açısından önemlidirler. Çüngüş’te kıl keçisi yetiştiriciliğinin %21’i, Dicle’de ise koyun yetiştiriciliğinin % 75’i
bu kuşakta yapılmaktadır. Eğil’de de hayvancılığın yoğun yapıldığı yükselti basamağı bu kuşaktır. Koyun
yetiştiriciliğinin % 45’i, sığır yetiştiriciliğinin % 59’u ve kıl keçisi yetiştiriciliğinin % 27’si bu kuşak üzerinde
yapılmaktadır. Hani ilçesinde sığır yetiştiriciliği diğer hayvancılık türlerinden daha ön plandadır. Bu yükseltide
sığır yetiştiriciliğinin % 56’sı yapılmaktadır. Koyun yetiştiriciliğinin % 60’ı, kıl keçisi yetiştiriciliğinin % 20’si
yapılmaktadır. Gürbüz, Çardaklı, Kırım ve Sergen köyleri hayvancılık açısından önemlidir.
Hazro ilçesinde bu basamakta koyun yetiştiriciliğinin % 33’ü, kıl keçisi yetiştiriciliğinin % 17’si, sığır
yetiştiriciliğinin de % 29’u yapılmaktadır. Kırıkkaşık, Bayırdüzü ve Görlek köyleri hem küçükbaş hem
büyükbaş hayvancılık açsından önem taşır. Kayapınar ilçesinde koyun yetiştiriciliğinin % 65’i, sığır
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yetiştiriciliğinin % 74’ü, kıl keçisi yetiştiriciliğinin %53’ü kırsal alanlarda yapılmaktadır. Kaldırın, Güleçova,
ve Harmanardı hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılıkta ön plana çıkan köylerdir. Kulp ilçesinde yükselti
arttıkça kıl keçisi sayısı diğer hayvan sayılarına göre daha da artış göstermektedir. Bu basamakta koyun ve
sığır %14, kıl keçisi % 10 oranında yapılmaktadır. Yayık, Güllük ve Konuklu köyleri hayvancılığın yoğun
yapıldığı yerledir. Lice ilçesinde bu yükselti kuşağında sığır yetiştiriciliği % 42 (17.064 baş), kıl keçisi % 13
(3.206 baş) ve koyun yetiştiriciliği % 14 (1.709 baş) oranında yapılmaktadır. Lice’de hayvancılık
faaliyetlerinin yoğun yapıldığı yerleşmeler Üçdamlar, Zümrüt, Dallıca ve Kutlu köyleri sığır yetiştiriciliğinde,
Birlik köyü kıl keçisi yetiştiriciliğinde öne çıkmaktadır.
Silvan ilçesinde 700-900 m arasında sığır yetiştiriciliğinin % 40’ı, koyun yetiştiriciliğinin % 38’i, kıl
keçisi yetiştiriciliğinin %36’sı ve manda yetiştiriciliğinin % 44’ü bu kuşak da yapılmaktadır. Yuva, Kızlal,
Yeniköy, Otluk ve Gökçetevek köyleri hayvancılık da önemlidir. Sur ilçesinde manda % 46, Sığır %32, Koyun
% 19 ve kıl keçisi % 41 oranında yetiştirilmektedir. Özekli ve Küçükakören köyleri ilçede hayvancılık
açısından önem taşımaktadır. Yenişehir ilçesinde hayvancılık faaliyetinin tamamı bu yükselti kuşağındadır.
Kırsal kesimde sığır % 86 (11.693 baş) ve manda yetiştiriciliği % 14 (1.888 baş) oranında yapılmaktadır.
Yaytaş, Ekinciler, Çakmak ve Dökmetaş köyleri hayvancılık açısından önemlidir.
4.3. Diyarbakır ilinde 901-1100 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
Diyarbakır ilinde 901-1100 m yükselti kuşağı genel olarak Diyarbakır havzasını çevreleyen plato ve
dağlık kuşak üzerinde yer almaktadır. Bu yükselti kuşağında yerleşmeler genel anlamda Dicle havzası ve
batıda Fırat havzasının bulunduğu üniteler çevresinde kurulmuştur (Şekil 8).

Şekil 8. Diyarbakır ilinde 901-1100 metreler arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı

Çüngüş (1016 m-2.388 kişi), Ergani (927 m-81.819 kişi), Dicle (963 m-8.933 kişi), Hani (924 m21.965 kişi), Lice (1003 m-9.050 kişi), Hazro (982 m-4.277 kişi) ve Kulp (983 m-11.031 kişi) ilçe merkezleri
bu yükselti kuşağında kurulmuştur. Bu yükselti kuşağı aynı zamanda köy yerleşmelerinin % 22’si (183 köy)
kırsal nüfusun % 20’si (92.488 kişi) bu kuşakta yer almaktadır. Karacadağ platosu ve çevresi ile İncebel ve
Hazartaş dağlarının bulunduğu sahalar aynı zamanda mahalle yerleşmelerinde sık görüldüğü alanlara karşılık
gelmektedir (Çizelge 4).
Bu alanlarda kurulan yerleşmeler yoğun olarak hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı çayır ve mera
alanlarına karşılık gelirken Maden dağlarının bulunduğu Güneydoğu Toroslar yöresinde karışık ekonomik
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faaliyetler görülmektedir. Vadi boyları bağ-bahçe ve meyveciliğin yapıldığı alanlara karşılık gelirken yine bu
yöredeki dağlık kütlelerin güney yamaçlarında fundalık alanlarda kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Çizelge 4. Diyarbakır ilinde 900-1100 metre arasındaki yerleşme-nüfus özellikleri
İlçe

Kırsal nüfus

Köy sayısı

%

T. Köy Sayısı

%

Toplam nüfus

Bağlar
Çermik

5532
11272

21
37

7
25

23
33

30
76

25826
30230

Çınar

18945

32

21

23

92

59982

Çüngüş

3680

39

7

20

35

9448

Dicle

3626

11

10

24

41

29467

Eğil

3106

17

6

23

26

17856

Ergani

15915

34

31

35

88

47523

Hani

976

9

8

38

21

10608

Hazro

4864

39

9

38

24

12452

Kocaköy

2772

31

3

27

11

9052

Kulp

11523

47

20

38

52

24692

Lice

6750

48

27

48

56

15362

Silvan

3527

9

9

11

81

38048

Kaynak: 1/100.000 ölçekli topografya haritaları ve TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Plato sahalarında yer alan yerleşmelerde hayat tarzı ve görünüm birbiri ile tezat teşkil eder. Şöyle ki
kuzeyde yer alan yerleşmelerde köyler daha gevşek dokulu, bağ-bahçe kültürünün olduğu meyvecilik
açısından önem kazanırken, güneydeki plato sahasında yerleşmeler toplu bir özellik göstererek mera
hayvancılığına dayanan bir ekonomik faaliyet ön plandadır. Yükselti ve eğimin de artmasına bağlı olarak
özellikle bazalt platosu üzerinde yerleşmeler 1000-1250 metreler arasında kurulmuştur.
Bu yükselti kuşağı hayvancılık açısından değerlendirildiğinde; Bağlar ’da koyun varlığının % 40’ı, kıl
keçisinin % 49’ u sığır yetiştiriciliğinin % 35’i yer almaktadır. Karacadağ kasabası (47.585 koyun, 4.299 kıl
keçisi, 7.767 sığır) bu yükselti kuşağında hayvancılığın en yoğun yapıldığı yerleşmedir. Çermik’te koyun
yetiştiriciliğinin % 28’i, kıl keçisinin % 30’u ve sığırın % 32’si bu kuşaktadır. İlçede Örenkuyu, Sarıbalta,
Gürüz ve Yaylacık köyleri küçükbaş, Baykal, Başarı ve Alakoç köyleri de büyükbaş hayvancılık da önemlidir.
Çınar’da koyun yetiştiriciliğinin % 44’ü, kıl keçisinin % 54’ü, sığır yetiştiriciliğin % 45’i yapılmaktadır.
Gümüştaş (23.814 koyun 28.819 sığır), Halıören, Bayırkonağı ve Karasungur köyleri küçükbaş ve büyükbaş
hayvan yetiştiriciliğinin birlikte yapıldığı alanlardır. Eğil’de hayvancılığın yoğun yapıldığı ikinci yükselti
basamağına karşılık gelen bu kuşakta koyun yetiştiriciliğinin % 30’u, kıl keçisi yetiştiriciliğinin % 40’ı ve sığır
yetiştiriciliğinin % 16’sı yapılır. Sığır yetiştiriciliğinin % 26’sı da merkeze bağlı mahallelerde yapılmaktadır.
Sığır yetiştiriciliği açısından Taşdam ve Kazanlı köyleri önemlidir. Küçükbaş hayvancılıkta ise Gürünlü
(10.679 koyun ve 2.921 kıl keçisi) köyü önemlidir.
Ergani’de bu kuşakta kıl keçisi yetiştiriciliği % 40, koyun % 24 ve sığır yetiştiriciliği % 15 oranında
yapılmaktadır. Alitaşı (17.685 koyun, 1.451 sığır), Karaburçak, Kavaklı ve Akçoban köyleri hayvancılıkta ön
plandadır. Hani’de koyunun % 19’u kıl keçisinin % 28’i sığır yetiştiriciliğinin % 27’si bu kuşaktadır. Uzunlar,
Yukarıturalı köyleri hayvancılık da önemlidir. Hazro’da bu kuşakta koyunun % 29’u kıl keçisinin % 30’u ve
sığır yetiştiriciliğinin %33’ü yapılır. Yazgı ve Kırmataş köyleri hayvancılık da ön plandadır. Kocaköy’de sığır
yetiştiriciliğinin % 15’i, koyun yetiştiriciliğinin % 20’si ve kıl keçisi yetiştiriciliğinin % 36’sı yapılmaktadır.
Yazıköy ve Gözebaşı köyleri bu kuşakta hayvancılığın yapıldığı önemli yerleşmelerdir.
Kulp’ta koyunun % 19’u, kıl keçisinin % 15’i ve sığırın % 38’i yetiştirilmektedir. Hamzalı, Karpuzlu,
Salkımlı Akbulak ve Temran köyleri ön plandadır. Lice’de bu basamakta kıl keçisi ve sığır yetiştiriciliği ön
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plandadır (Kıl keçisi % 44 (11.278 baş), % 54 koyun (6.521 baş) ve sığır yetiştiriciliği % 37’si (14.802 baş)).
Bu yükselti kuşağında Dibek, Kıpçak, Yünlüce ve Oyuklu köyleri sığır yetiştiriciliği, Yünlüce ve Daralan
köyleri de kıl keçisi yetiştiriciliğinde önemlidir. Dicle ilçesinde ise kıl keçisi yetiştiriciliğinin yapıldığı ikinci
önemli kuşaktır (%19). Bu basamakta Dicle’ye bağlı Kocalan, Yokuşlu, Arı, Altay ve Bozoba kıl keçisi
yetiştiriciliğinde önemli köylerdir.
4.4. Diyarbakır ilinde 1001-1300 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
Diyarbakır ilinde 1100-1300 m. yükselti basamağında yerleşmelerin sayı bakımından seyrekleştiğini
görmekteyiz. Yerleşmeler Güneydoğu Toroslar kütlesi üzerinde özellikle Maden dağları ve Uzuncaseki dağları
ile Karacadağ platosu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu alanlar daimi yerleşmelerin seyrekleştiği yayla
yerleşmelerinin görüldüğü sahalara karşılık gelmektedir. Tarımsal faaliyetlerin azaldığı yaylacılık
ekonomisine bağlı faaliyetlerin ön plana çıktığı yükselti kuşağıdır (Şekil 9).
Bu yükselti basamağında köy sayısının ve kırsal nüfusun % 7’si yer almaktadır. Bu yükselti kuşağında
yoğun olarak Güneydoğu Torosların güney eteklerinde kurulan Çüngüş ve Kulp ilçelerine bağlı köy
yerleşmeleri yer almaktadır. Diğer ilçelere ait köy yerleşmeleri sayı olarak oldukça azalmıştır. Yerleşme
sayısındaki azalış nüfusun da azalması sonucunu doğurmaktadır. Buradaki köy yerleşmeleri genellikle 30 ile
150 kişi arasında nüfusa sahiptir. Kulp ve Hazro ilçelerinin kırsal nüfusunun % 26’sı, Çüngüş’ün % 24’ü ve
Bağlar ilçesinin de % 20’si bu kuşakta yaşamaktadır (Çizelge 5).
Çizelge 5. Diyarbakır ilinde 1101-1300 metre arasındaki yerleşme-nüfus özellikleri
İlçe
Bağlar

Kırsal nüfus

Köy sayısı

%

T. Köy Sayısı

%

Toplam nüfus

Çermik

5040
2247

20
8

2
4

7
5

30
76

25826
30230

Çınar

1371

2

1

1

92

59982

Çüngüş

2221

24

15

43

35

9448

93

1

3

7

41

29467

Dicle
Ergani

1171

2

4

5

88

47523

Hani

1161

11

3

14

21

10608

Hazro

3234

26

6

25

24

12452

Kulp

6507

26

11

21

52

24692

Lice

2694

14

8

14

56

15362

Silvan

4640

12

6

7

81

38048

Kaynak: 1/100.000 ölçekli topografya haritaları ve TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Bu yükselti kuşağında orman ve fundalık sahalar yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak da
yerleşmelerde kıl keçisi yetiştiriciliği önem kazanmaktadır. Kulp ilçesinde 1100-1300 m’ler arasında koyun %
37, kıl keçisi % 25 ve sığır % 21 oranında yetiştirilmektedir. Bu kuşakta Başbuğ köyü (6.485 koyun, 7.946 kıl
keçisi, 4.117 sığır) hayvancılık açısından önemlidir. Lice ilçesinde 1100 m’nin üzerindeki alanlarda
yerleşmeler ve nüfus miktarı azalmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri açısından önem kazanan kıl keçisi
yetiştiriciliği Ecemiş (1320 m-3.527 baş) ve Dernek (1115 m-1.067 baş) köylerinde (% 25-6.460 baş)
yürütülmektedir. Silvan ilçesi’nde 1100-1300 m arasında kıl keçisinin % 32’si, sığırın % 17’si ve koyunun %
4’ü yapılır. Bayrampaşa, Üçbasamak, Boyunlu ve Çatakköprü köyleri hayvancılık da önemlidir. Çüngüş’te kıl
keçisi açısından ön plana çıkan yükselti kuşağı 1100-1300 m arasındaki kuşaktır ve %84’ü bu yükseltiler
arasında yapılmaktadır. Hani’de 1100 m üzerinde kıl keçisinin %51’i, koyunun %17’si, sığırın %10’u
yetiştirilmektedir. Kalaba küçükbaş, Çukur köyü ise büyükbaş hayvancılık da önemlidir. Hazro’da ise bu
yükselti kuşağında koyun ve sığır yetiştiriciliğinin % 30’u, kıl keçisi yetiştiriciliğinin %,33’ü yapılmaktadır.
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Şekil 9. Diyarbakır ilinde 1101-1300 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı

4.5. Diyarbakır ilinde 1301-1500 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı
Diyarbakır ilinde 1300 m’den yüksek alanlarda Çüngüş, Kulp ve Lice ilçelerine ait yerleşmeler
görülmektedir. Bu yükselti basamağında toplam 24 köy yerleşmesi ile Diyarbakır ili kırsal nüfusunun % 1’i
yer almaktadır. Bu yükselti kuşağında arazi kullanımına baktığımızda dağlık sahalar üzerinde orman ve
fundalık alanlara karşılık gelmekte ve kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır (Çizelge 6-Şekil 10).
Çizelge 6. Diyarbakır ilinde 1301-1500 metre arasındaki yerleşme-nüfus özellikleri
İlçe

Kırsal nüfus

Köy sayısı

%

%

T. Köy Sayısı

Toplam nüfus

Çüngüş

2708

28

10

29

35

9448

Kulp

2022

8

8

15

52

24692

Lice

337

11

6

11

56

15362

Kaynak: 1/100.000 ölçekli topografya haritaları ve TÜİK 2017 nüfus istatistikleri

Çüngüş ilçesinde hayvancılık faaliyetleri açısından kıl keçisinin % 16’sı, sığır yetiştiriciliğinin % 11’i
bu kuşakta yer almaktadır. Kulp’ta kıl keçisinin % 25’i (6.538 baş) yetiştirilmektedir. Bu kuşakta kıl keçisi
ve sığır yetiştiriciliği açısından Akçasır köyü (4.967 kıl keçisi, 1.446 sığır) ön plandadır. Lice ilçesinde kıl
keçisi yetiştiriciliğinin %16’sı yapılmaktadır. Ecemiş köyü (3.527 baş) hayvancılık açısından önemlidir.
Diyarbakır ilinde 1500 m.nin üzerinde köy yerleşmeleri seyrekleşmeye başlamıştır. Yerleşmelere
sadece Çüngüş, Lice ve Kulp ilçelerinde rastlanmaktadır. Lice ilçesinde Ulucak, Yalımlı ve Akçabudak köyleri
yer almakta ve nüfusları 15-30 kişi arasında değişmektedir. Çüngüş’te Koçören, Çaybaşı ve Albayrak köyleri
1500 metrenin üzerinde yer alan köyler olup nüfusları 60-170 kişi arasında değişmektedir. Kulp ilçesinde 1500
metrenin üzerinde sadece 307 nüfuslu Ağaçkorur köyü yer almaktadır. Diyarbakır ilinde Albayrak en yüksekte
yer alan köy olurken, ipekböcekçiliği faaliyetinin de yürütüldüğü Ağaçkorur (1536 m) ise bu yükseltide en
fazla nüfus barındıran köydür.
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Şekil 10. Diyarbakır ilinde 1300-1500 metre arasında yer alan yerleşmelerin dağılışı

5. Sonuç
Diyarbakır ilinde yerleşmelerin en yoğun görüldüğü ünite Diyarbakır havzasıdır. 500-900 metre
arasında yani havza tabanı ve çevresindeki alanlar yerleşmelerin % 68’ni, kırsal nüfusun % 72’sini
oluşturmaktadır. 700-900 m arasında ise hemen hemen her ilçenin kırsal yerleşmeleri yer almaktadır. Arazi
kullanımına baktığımızda 500-700 m arasında daha çok havza tabanına karşılık gelen ova ve plato sahalarında
kuru tarım (buğday, arpa ve kırmızı mercimek), Dicle, Fırat ve Batman çayı vadilerinde ise sulu tarım
ekonomik anlamda ön plana çıkan geçim kaynaklarıdır. 701-900 metre yükselti basamağı aynı zamanda kuru
tarım faaliyetleri ile birlikte yürütülen küçükbaş hayvancılık alanlarına karşılık gelmektedir.
Diyarbakır Havzası tabanından plato sahasına doğru gidildikçe (Karacadağ platosu, İncebel ve
Hazartaş dağları, Güneydoğu Toroslar) 901-1100 m’de yerleşmeler su kaynaklarına bağlı olarak inci taneleri
gibi havzayı çevreleyerek kurulmuşlardır. Bu alanda yerleşmelerin % 22’si nüfusun da % 20’si bulunmaktadır.
Bu yükselti kuşağında çayır ve mera alanlarına bağlı olarak hayvancılık, vadi boylarında meyvecilik ve karışık
tarım dediğimiz kuru ve yer yer sulu tarım faaliyetlerinin birlikte yapıldığı yerleşmeler göze çarpmaktadır.
Karacadağ platosu, ağıl yerleşmeleri ve yayla yerleşmelerinin çok yoğun görüldüğü aynı zamanda kışlak
alanlarına da karşılık gelmektedir.
1301 metreden sonra Lice, Kulp ve Çüngüş ilçeleri dışında diğer ilçelere ait köy yerleşmesine
rastlanmamaktadır. Bu yükselti kuşağında fundalık alanlara bağlı olarak artık hayvancılık ekonomisinin
özellikle de kıl keçisi yetiştiriciliğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Güneydoğu Toroslar kuşağına karşılık
gelen bu alanlarda artık yayla yerleşmeleri de görülmektedir. Yükseltinin artması sonucunda yerleşme
sayısında azalış meydana gelmektedir. Belirli yükseltilerden sonra ekonomik aktiviteler azalınca nüfus ve
yerleşme sayısında da azalmalar görülmektedir. Kulp ilçesinde ipekböcekçiliği yapan köyler 4 farklı yükselti
kuşağında yer almaktadır. Toplam 32 köyde yürütülen bu faaliyet en çok 11 köy yerleşmesiyle 901-1100 m.
arasındadır.
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