
Ortadoðu halklarýnýn bin yýllarca birlikte 
yaþamasýný saðlayan barýþ ve kardeþlik kültürünün 
güncelleþmesini hedefleyen festival,  Kürt kültür ve 
sanatý baþta olmak üzere Ortadoðu halklarýnýn da 
kültürel zenginliklerinin tartýþýlmasý için geniþ 
platformlara zemin oluþturan festival, bu yýlda þiir 
dinletileri, müzik, sinema, tiyatro, seramik ve resim 
gibi birçok alanda açýlan atölyelerde binlerce 
katýlýmcýnýn ilgisiyle yapýlan etkinliklerle renkli ve 
dolu dolu geçti

Hiç þüphesiz ki bu yýl festivale katýlan en önemli 
simalardan biri de hayatýný Kürt kültürüne adamýþ ve   
55 yýldýr ülkesine hasret olan ünlü Kürt sanatçý ve 74 
yaþýnda ilk kez Diyarbakýr'a misafir olacak olan Aram 
Tigran'dý. 

5 haziran'da festivalin kapanýþ konserine katýlan 
Tigran;  Diclekent'te büyük bir alaný dolduran 
onbinlerce hayraný ve çevredeki balkonlardan, 
pencerelerden çok sayýda kiþinin alkýþlarýyla elinde 
kendisiyle bütünleþen ünlü enstrümaný cümbüþüyle 
Konfeti ve meþalelerle aydýnlatýlan sahneye alkýþ ve 
sloganlarla karþýlanarak programýna baþladý.  Aram 
74 yaþýnda olmasýna raðmen performansýný hiç 
düþürmeyerek 1 saat boyunca Kürtçe, Türkçe, Arapça 
ve Ermenice þarkýlar söyledi. Büyükþehir Belediyesi 
Müzik Korosu'nun eþlik ettiði, Koma Azad grubundan 
Farqin ve Þîlan'ýn vokal yaptýðý Tigran, kitleyi 

FESTÝVALDE “ARAM TÝGRAN” 

FIRTINASI ESTÝ
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KÜLTÜR - SANAT

Kürt edebiyatçý Ehmedê Xanî'ye adanan  8. 
Diyarbakýr Kültür Sanat Festivali  , 27 Mayýs-5 Haziran 
tarihleri arasýnda gerçekleþti.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Bu 
yýl 8'ncisi düzenlenen ve Kürt edebiyatçý Ehmedê 
Xanî'ye adanan  “8.Diyarbakýr Kültür Sanat Festivali” 
27 Mayýs-5 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþti.

Yapýldýðý günden beri kentin kültür ve sanat 
çehresini deðiþtiren festival, Diyarbakýr'ýn tarihi ve 
kültürel olarak tanýtýmýna da önemli katkýlar 
sunmaktadýr. Her yýl onlarca tanýnmýþ sanatçý, yazar, 
edebiyatçý, akademisyen, yönetmen ve aydýnýn 
katýldýðý festival, içeriðiyle de  Türkiye'de gerçekleþen 
en önemli kültür sanat organizasyonlarýnýn baþýnda 
geliyor. Diyarbakýr'ý Ortadoðu'nun kültür merkezi 
haline getirme þiarýyla 2001'den beri  yapýlan bu 
festival, her yýl zenginleþen içeriðiyle kentli  
sanatseverlere düþünsel yoðunlaþma olanaðý vererek, 
kentte kültürel zenginliðin geliþmesine de önemli 
katkýlar sunmaya devam ediyor.



selamlarken duyduðu özlemi dile getirdi. Tigran, ilk önce "Bilbilo" parçasýný ardýndan kendisi için özel bir yeri olan 
Diyarbakýr için bestelediði "Rojbaj Diyarbekîr" adlý parçasýný seslendirdi. Aram'ýn, "Rojbaþ Diyarbakîr / Me pir 
bêriya te kir / Em hatin te bibînîn / Te derî li me vekir" þeklinde sürdürdüðü ve buram buram hasretlik ve kavuþma 
kokan þarkýsý hüzünlü anlar yaþattý.

 Kürtçe'nin yasaklý olduðu dönemde bölge halkýnýn Erivan Radyosu zamanýndan bu yana tanýdýðý Aram'ý ileri 
yaþ grubundan izleyiciler gözyaþlarý içerisinde dinlerken, gençler ve protokoldeki konuklar'da Aram'ýn söylediði 
hareketli þarkýlarla halaylar çekerek yaþanan  özlemin ve hasretliðin son bulmasýnýn coþkusunu yaþadýlar. 
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ARAM TÝGRAN'IN HAYATI

Kürt müziðine ömrünü veren Aramê Tîgran'ýn 
yaþamý tam katliam, hüzün ve göç hikayesi. 1915 
yýlýnda Ermeni tehciri nedeniyle Aramê'nýn köyü de 
sürgüne gönderiliyor. Göçe zorlanan koca köyden 
ise sadece 15-20 kiþi hayatta kalabiliyor. Bunlardan 
birisi de Tîgran'ýn babasýdýr. Katliamdan kurtulan 
Baba Tîgran, Suriye tarafýndaki Qamiþlo'ya kaçmayý 
baþarýyor. Anne tarafý da ayný kaderi paylaþýyor. 
Sadece annesi ve teyzesi Qamiþlo'ya ulaþabiliyor. 
Geriye kalanlarý ne gören oluyor o tarihten sonra ne 
de duyan... Aramê Tîgran, 'Annem ve teyzem tek 
gelebilmiþler Qamiþlo'ya. Baþka akraba da yok. 
Þimdi teyzem de öldü. Eski akrabalarý bulmak epey 
zor' diyor ve ekliyor: 'Ailemizden kimse kalmadý. 
Bazýlarý telefon açýyor. Diyarbakýr'dan da arýyorlar. 
'Akrabayýz' diyorlar, ama görüþemedik hiç biriyle. 
Ýspat da yok. Ben görmemiþim. Babam da yok ki 
tanýsýn diyor...' 

15 yaþýndan itibaren Kürt ve Ermenilerin düðünlerinde þarkýlar söyleyen Tîgran, ailesiyle 
birlikte Ermenistan'a göç ediyor. 1966 yýlýnda Erivan Radyosu'nda ezgiler söylemeye baþlayan 
Tîgran, 1985 yýlýna kadar radyodaki çalýþmalarýný sürdürür. 1990 yýlýnda Avrupa'ya giden Tîgran 
hala Avrupa'da müzik yaþamýna devam ediyor. 54 yýlý aþkýn bir süredir cümbüþü, berrak sesiyle 
müzik çalýþmalarýný sürdüren Tîgran, þimdiye kadar 230'u Kirmancî, 150'si Arapça, 30'u Türkçe, 
10'u Süryanice, 8'i Yunanca, 7'si de Zazaki olmak üzere okuduðu þarkýlarda tam bir 'diller 
seremonisi' yarattý. 'Çiyayê Gebarê', 'Serxwebzn Xweº e', 'Dil Ax e', 'Rabin', 'Xazî Dîsa Zarbzma', 
'Keçê Dinê', 'Evîna Feqiyê Teyran', 'Ey Welato Em Heliyan' gibi albümlere imza atan Tîgran, onlarca 
ezgisi dillerden düþmedi. Aþk, Kürtlerin yaþamý, siyasal mücadelesi üzerine ezgiler yapan Tîgran, 
duruþu, yaklaþýmýyla da büyük beðeni ve takdir topluyor. 

Not: ANF ' den alýntýdýr.

Hazýrlayan: 
Abdurrahim AKÜZÜM
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Keþfedilmeyi Bekleyen Þehir

MARDÝN
Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin Yukarý 

Mezopotamya havzasýnda bulunan Mardin, 
güneyinde Suriye, doðusunda Þýrnak ve Siirt, 
kuzeyinde Diyarbakýr ve Batman, batýsýnda Þanlýurfa 
ile çevrilidir. Ýl topraklarýnýn büyük bir bölümü 
kuzeydeki Diyarbakýr havzasý ile güneyde Suriye'nin 
kuzeydoðusundaki düzlükleri birbirinden ayýran 
Mardin-Midyat eþiðinin üzerinde yer alýr. Mardin'in 
kuzeybatý kesimini Karacadað'ýn güney uzantýlarý, 
doðusunu da Cudi Daðý'nýn güney bölümü 
engebelendirir. Ýlin orta kesiminde bulunan 
alanlardaki daðlarýn yüksekliði 1.500 m.yi aþmaz. 
Bunlardan Mazý Daðlarý Mardin Ovasýný doðudan 
batýya doðru kat eder. Ayrýca Kýzýltepe ile Göllü Köyü 
arasýnda Abdülaziz Daðý, Ömerli ilçesi Beþikkaya 
Köyü'nde Maþion Daðlarý bulunmaktadýr. Ýlin 
güneybatýsýnda Hazar Tepe, il merkezinde Ziyaret 
Tepe (1.160 m.), il merkezinin güneyinde Timurlenk 
Tepe diðer yükseltilerdir. Kuzeydoðu, doðu ve 
güneydoðuda Dicle Irmaðý, batýda da Büyükdere ilin 
doðal sýnýrlarýný oluþturur.

ýzýltepe ile Derik ilçeleri arasýnda 700 km2.lik 
bir alaný kaplayan Kýzýltepe Ovasý, il merkezi ve 
Nusaybin ilçesi arasýnda 1.350 km.lik bir alana 
yayýlmýþ olan Mardin ve Nusaybin ovalarý ilin baþlýca 
düzlük alanlarýdýr.

Ýl topraklarýný Dicle ile Suriye'de Fýrat'a katýlan 
akarsular sulamaktadýr. Bunun yaný sýra Dicle'ye 
katýlan kuzeyde Savur Çayý, doðuda Hezil Çayý ve 
Habur Çayý bulunmaktadýr. Habur Çayý, Türkiye-Irak-
Suriye sýnýrýndan sonra Dicle'ye karýþýr. Büyükdere, 
Gümüþ Çayý (Rizgan Suyu) ve Çaðdaþ Çayý da il 
topraklarýndan kaynaklanan diðer akarsulardýr. 
Mardin'in yüzölçümü 8.891 km² denizden yüksekliði 
1.083 m. olan ilin 2000 Yýlý Nüfus Sayým sonuçlarýna 
göre; toplam nüfusu 835.173'tür.

K

Mardin daðlarýnýn, Mazýdaðý, Derik, Midyat, 
Savur ve Nusaybin yörelerine sokulan yüksek 
kesimlerinde, Meþe aðaçlarýndan oluþan topluluklara 
rastlanýr. 

Ýlin iklimi üzerinde kuzeydeki yüksek daðlar 
etkili olmaktadýr. Bölgede kýþ döneminde oluþan 
yüksek basýnç alaný, kýþ aylarýnýn soðuk geçmesine yol 
açar. Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altýnda 
bulunmasý, bir yandan kuzeydeki yüksek daðlarýn 
serin hava kütlelerinin bölgeye giriþini engellemesi 
nedeniyle ilin genelinde yazlar çok sýcak geçerken 
karasal iklimin tipik özelliði görülür. Ancak; Derik, 
Nusaybin ve Savur Ýlçelerinde pamuk, fýndýk ve zeytin 
gibi ürünlerin yetiþmesi Mikro iklim özelliðinin 
yörede hüküm sürdüðünü göstermektedir.

Ýlin ekonomisi tarým, hayvancýlýk, turizme 
dayalýdýr. Yetiþtirilen baþlýca tarýmsal ürünler; buðday, 
kýrmýzý mercimek, arpa, kavun, karpuz, üzüm, 
domates, patlýcan, nohut, çiðit, pamuktur. Güneydoðu 
Anadolu Projesi'nin (GAP) Aþaðý Fýrat havzasýndaki 
sulama tesisleri tamamlandýktan sonra bitkisel 
üretimde artýþ olmuþtur. Yaz aylarýný çevre illerindeki 
yaylalarda geçiren göçebe aþiretlerin hayvancýlýðýn 
yaygýnlaþmasýnda büyük payý olmuþtur. Sýðýr, koyun, 
kýl keçisi ve Ankara keçisi ön planda gelmektedir. 
Mardin-Midyat Eþiðinde sýðýr besiciliði yaygýndýr.

KÜLTÜR - SANAT
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Eski çaðlardan beri testi, çanak-çömlek, 
demircilik, bakýrcýlýk, kalaycýlýk, kuyumculuk, 
gümüþçülük (telkari), iðne oyasý, Midyat el nakýþý, 
tohum iðnesi, yorgancýlýk, oyacýlýk, boyacýlýk (sibbeð), 
dericilik (dabbað), sabunculuk, dokumacýlýk, þalü 
þapik (özel bir kumaþ dokumasýdýr) kilimcilik, 
halýcýlýk (yün ve ipek), semercilik, keçecilik, tahta 
oymacýlýðý, geçmiþten günümüze kadar yapýlan el 
sanatlarýdýr. Telkari diye adlandýrýlan altýn ve gümüþ 
iþleme sanatý Mardin'in el en önemli el sanatlarýndan 
biridir. Bakýrcýlýk ve kalaycýlýk ise hala yaþayan el 
sanatlarýndandýr. 

Mardin kalkýnmada öncelikli iller kapsamýna 
alýndýðýndan bir takým sanayii kuruluþlarý 
kurulmuþtur. Bunlarýn baþýnda çýrçýr, iplik, halý, yem, 
þarap, çimento, asbestli çimento, boru, toz kireç ve 
mýcýr fabrikalarý gelmektedir. 

Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin Yukarý 
Mezopotamya havzasýnda bulunan Mardin, 
güneyinde Suriye, doðusunda Þýrnak ve Siirt, 
kuzeyinde Diyarbakýr ve Batman, Yer altý kaynaklarý 
bakýmýndan oldukça yoksul olan il topraklarýnda, 
yalnýzca Kýzýltepe yöresinde çimento ve tuðla-kiremit 
hammaddesi, Nusaybin'de çimento hammaddesi, 
Mazý Daðý'nda fosfat, Çizre'de de asfaltit yataklarý 
vardýr. 

Mardin'in kuruluþu ile ilgili çeþitli efsaneler 
bulunmaktadýr. Bunlardan birisine göre; Pers 
hükümdarý Ardeþir'in (226-241) Marde isimli bir 
kavmi yöreye yerleþtirdiði ve þehrin ismi de bu 
kavimden kaynaklanmýþtýr. Bir baþka efsaneye göre, 
Pers hükümdarlarýndan birisi, hasta oðlunu 

iyileþtirmek için buraya getirmiþ ve þehzadenin 
Mardin olan ismi yöreye verilmiþtir. Diðer bir efsaneye 
göre de þehrin kuruluþu, günümüze ulaþan Mardin 
Kalesinin olduðu yere yerleþen ve gününü ibadetle 
geçiren Dîn isimli bir alimin öyküsüne baðlanýr. 
Heraklius'un gönderdiði bir komutan Dîn ile önce 
dost olmuþ, sonra da Onu öldürmüþtür. Komutan 
buraya bir kale yaptýrmýþ ve zamanla Dîn Öldü 
anlamýna gelen “Mâte Dîn'in” Mardin'e dönüþtüðü 
ileri sürülmüþtür. Bu efsanelere dayanýlarak kente, 
Süryaniler Süryanice Kale ya da Kaleler anlamýna 
gelen Merdin, Merdi, Merdo, Mirdo, Merde, Marda, 
Mardin demiþlerdir. Bizanslýlar Maride, Mardia; 
Ermeniler Merdin; Araplar Maridin; Osmanlýlar da 
Mardin olarak isimlendirmiþlerdir. 

Çoðu kaynaklarda Mardin'in gerçek adý 
“Merdin” diye geçmektedir. Nitekim halkýn çoðu 
bugün böyle demektedir. Merdin adý “Kaleler” 
anlamýna gelmektedir. Kentte bir çok kalenin varlýðý, 
bu þekilde isimlendirilmesine neden olmuþtur. 
Mardin'in kale kavramlarýyla adýnýn bu kadar sýk 
geçmesinin en önemli nedeni de birbirini koruyup 
kollayan doðal savunma ve gözetleme görevini 
üstlenen korunaklý yapýlarýn varlýðýndandýr. 

Mardin'in ne zaman ve kimler tarafýndan 
kurulduðu kesin olarak bilinmemektedir. Eski Yakýn 
Doðu tarihine göre; þehrin kuruluþu Subarilere 
dayanmaktadýr. MÖ.4500'den itibaren yöreye 
Subariler, Hurriler, Sümerler, Akadlar, Mitanniler, 
Hititler, Asurlular, Ýskitler, Babiller, Persler, 
Makedonyalýlar, Abbasiler, Romalýlar, Bizanslýlar, 
Araplar, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlýlar egemen 
olmuþlardýr. Artukoðullarý zamanýnda Meyyafarikinin 
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(Silvan) kolu kurulmuþ ve bu dönemde kent büyük 
bir imar görmüþ, geliþmiþtir. 

Arkeolog Baron Marvan Oppenheim'in 1911-
1929 yýllarý arasýnda burada yaptýðý kazýlarda, 
Subarilerin Mezopotamya'da (MÖ.4500-3500) 
yaþadýklarý burada ele geçen kalýntýlardan 
anlaþýlmýþtýr. Gýrnavaz Ören yerinde 1982 yýlýnda 
baþlayýp, 1991 yýlýna kadar sürdürülen arkeolojik kazý 
ve araþtýrmalar sonucunda Gýrnavaz'ýn MÖ.4000'den 
MÖ.VII. yüzyýla kadar sürekli bir yerleþim alaný olduðu 
anlaþýlmýþtýr. 

Sümer Kralý Lugarzergiz MÖ.2850 yýlýnda 
Akdeniz'e kadar yaptýðý seferinde Mardin'i de 
egemenliði altýna almýþtýr. Þehircilik, sulama ve tarým 
alanýnda ileri bir düzeye ulaþan Sümerler Mardin'i 
Akadlar'a býrakmýþlardýr (MÖ.2820). Akadlar, 
MÖ.2500 yýllarýnda Sümerler'le anlaþarak yörede 
Akad-Sümer Devletini kurmuþlardýr. Bundan sonra 
Mardin, MÖ.2230'lu yýllarda Elam þehri olmuþtur. 
Hammurabi, Sümer topraklarýný Babil'in idaresi 
altýna alýnca bu kez de Babil Devleti'ni kurmuþ, 
ardýndan Yukarý Mezopotamya'ya saldýrýnca Mardin'i 
de istila ederek topraklarýna katmýþtýr (MÖ.2200-
1925) . 

MÖ.1925 yýllarýnda Mardin'i iþgal eden Hititler, 
bir süre sonra þehri terk etmiþlerdir. Ýran'dan gelen 
Ari ýrkýndan Midiller, Mardin ve çevresini ele 

geçirmiþtir. MÖ.1367 yýlýnda Midiller arasýnda iç savaþ 
çýkýnca, Asur Kralý Asurobalit, Mardin ve çevresini 
topraklarýna katmýþtýr. MÖ.1190'da Anadolu'dan 
gelen diðer bazý Ari ýrk kavimleri Mardin'i almýþlardýr. 
Ardýndan I.Týplatpalasýr; Sincar, Nusaybin ve 
Mardin'den geçerek 20 bin Maþiki kuvvetinin 
koruduðu Kemecin'e saldýrýp onlarý yenmiþ, Mardin 
yöresini yeniden ele geçirmiþtir. MÖ.1060'da 
I.Asurnasýrbal zamanýnda Hititler birleþerek Gýlgamýþ 
yakýnlarýnda Asurlular'ý yenmiþlerdir. Asurlular 
yeniden Mardin'i egemenlikleri altýna almýþtýr. 
Böylece MÖ.800 yýlýna kadar Asurlular'ýn elinde kalan 
Mardin, daha sonra Urartu Krallýðý'nýn egemenliðine 
girmiþtir. MÖ.612 yýlýna kadar Sityaniler, MÖ.618 
yýlýnda ise Ýran'dan gelen Midiller buralarý ele 
geçirmiþtir. 

MÖ.335 yýllarýnda Büyük Ýskender Mýsýr'ý 
aldýktan sonra Mezopotamya'ya gelerek Ýran'a 
yönelmiþ ve bu arada Mardin'i de ele geçirmiþtir. 
Ýskender'in ölümünden sonra komutanlarý arasýnda 
Ýmparatorluðu paylaþýlýrken, Mardin de General 
Sleukos'un payýna düþmüþtür (MÖ.311). Mardin ve 
çevresi (M.Ö.131) Urfa Krallýðý (Abgarlar) 
topraklarýna katýlmýþtýr. MS.249'da Roma hükümdarý 
Filippos, kendisine isyan eden IX.Abgar'ý memleketten 
kovmuþtur. Bundan sonra Þehrin Valiliðine Hapsioðlu 
Uralyonos tayin edilmiþtir. Bu arada Mardin'de Urfa'ya 
baðlý olduðu için Roma egemenliðine girmiþtir. 

B i zans l a r  640  y ý l ý nda  Hz .  Ömer ' in  
kumandanlarýndan Ýlyas Bin Ganem'in Mardin'i 
iþgaline kadar varlýklarýný sürdürmüþlerdir. 

Mardin ve çevresi 692'de Emeviler'in, 824'te 
Halife Memnun zamanýnda Abbasiler'in hakimiyetine 
girmiþtir. Bu dönemde Ýslamiyet hýzla yayýlmýþtýr. 
Mervaniler, 990 yýlýnda Musul'da tutunabilen 
Hamdaniler'in topraklarýnýn yaný sýra Mardin'i de ele 
geçirmiþtir. Bundan sonra Mardin ve çevresindeki 
çarþýlarýn, camilerin onarýlmasý ve yenilerinin de 
onlara eklenmesi , ayrýca Ýpek Yolu'nun da buradan 
geçmesi þehri ticari açýdan canlandýrmýþtýr. 

Malazgirt Savaþý'ndan (1071) sonra Türkmen 
boylarýnýn yapmýþ olduðu akýnlar, Mervanileri zayýf 
düþürmüþtür. Nusaybin'de Mervanilerin 1089'da 

KÜLTÜR - SANAT



TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakýr Þubesi http://diyarbakir.mmo.org.tr Nisan-Mayýs 2008   /   42

yenilmesi ile yöre Selçuklularýn egemenliði altýna 
girmiþtir. Bu arada Artuklular'dan Ýlgazi Bey Mardin'i 
1105'te ele geçirerek Artukoðullarý Devleti'nin 
baþkenti yapmýþtýr. Artuklular bölgede büyük bir 
devlet kurmuþ ve yörede 304 yýl egemenlik 
kurmuþlardýr. Bu dönemde Mardin ve yöresinde çok 
sayýda cami, medrese, hamam ve kervansaray 
yapýlmýþ ayrýca birçok cami, medrese ve manastýr da 
onarýlmýþtýr. 

XV.yüzyýlda güçlenen Karakoyunlular þehri 
kuþatmýþ ve 1409'da þehri ele geçirmiþlerdir. 
Ardýndan Karakoyunlularý 1462 yýlýnda yenen 
Akkoyunlular, Mardin Kalesini ele geçirmiþlerdir. 
XVI.yüzyýlýn baþýnda Akkoyunlular'ý egemenliðine 
alan Þah Ýsmail yörede güçlü bir Safevi Devleti 
kurmuþtur. Mardin hakimi, þehri zulme ve 
yaðmalamaya karþý korumak için kalenin anahtarýný 
kan dökmeden Þah Ýsmail'e teslim etmiþtir. 

Yavuz Sultan selim Mýsýr seferi sýrasýnda, 
1517'de Mardin ve yöresini Osmanlý topraklarýna 
katmýþtýr.  Osmanlý döneminde Diyarbekir 
Beylerbeyliði'ne baðlanmýþ, uzun süre Diyarbakýr-
Baðdat ve Musul Sancaðý konumunda kalmýþtýr. 

I.Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda 
iþgale uðramamýþtýr. Cumhuriyetin ilanýndan sonra il 
konumunu sürdürmüþtür. 

Mardin'de günümüze gelebilen tarihi eserler; 
Mardin Kalesi, Kýz Kalesi ( Kal'at ül al Mara-Lorna-
Jurekm), Erdemeþt Kalesi, Anýr Kalesi, Dara Kalesi 
(Daras Anastasiupolis), Rabbat Kalesi, Savur Kalesi 
(Sauras), Haytam Kalesi (Turabdin-Dimitriyus), El 
Nýhman Kalesi, Mor Ýliyo Kilisesi, Mat Behnam 
(Kýrklar) Kilisesi, Kýrmýzý (Surp Kevork) Kilisesi, 
Protestan Kilisesi (569), Meryem Ana Kilisesi ve 
Patrikhane (1860), Mar Hýrmýs Kilisesi (MS.430), Mar 
Yusuf Kilisesi (1864-1894), Mor Þmuni Kilisesi (793), 
Mor Yakup (Arur) Manastýrý (MS.I. ve II.yüzyýl), Mor 
Ývennis Kilisesi (793), Mor Circis Kilisesi (793), Mor 
Ýliye Kilisesi, Mor Yuhannýn Kilisesi (370), Mor Babi 
Kilisesi, Mor Aho Kilisesi, Mor Þemun Kilisesi, Mor 
Mihayel Kilisesi ve Burç Manastýrý (185), Hammara 
Manastýrý (MS.326), Mor Barbara Manastýrý 
(XVII.yüzyýl), Mor Efram Manastýrý (1884), Meryem 

Ana Manastýrý, Mor Dimet Manastýrý, Mor Cýrcýs 
Manastýrý, Deyrulumur Manastýrý (MS.397), Deyr'ül 
Zafaran Manastýrý, Seyde (Meryem Ana) Manastýrý 
(MS.326), Mar Yakup Manastýrý, Ulu Cami (Cami-i 
Kebir), Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi 
(1385), Emüniddin ve Necmeddin Külliyesi 
(XII.yüzyýl), Melik Mahmut Camisi (Babü's-Sur 
Camisi) (XIV.yüzyýl), Süleyman Paþa Camisi (Molla 
Hari Camisi) (XIV.yüzyýl), Þeyh Çabuk Camisi 
(XV.yüzyýl), Hamid Camisi (XV.yüzyýl), Þeyh Ali Camisi 
(Þeyh Mahmud Türki Camisi), Pamuk Camisi, Kýseyri 
Camisi, Reyhaniye Camisi, Azap Camisi (Arap 
Camisi), Þeyh Muhammed ez-Zerrar Camisi (Zairi 
Camisi) (XVII.yüzyýl), Halife Camisi (Hacý Ömer 
Camisi), Kýzýltepe Ulu Camisi Marufiye Medresesi, 
Þehidiye Medresesi, Melik Mansur Medresesi, 
Altunboða Medresesi, Kasýmýye Medresesi, Þah Sultan 
Hatun Medresesi, Savurkapý Medresesi, Kervansaray, 
Kayseriyye Çarþýsý, Revaklý Çarþý, Firdevs Köþkü'dür. 
Ayrýca kendine özgü mimarisi olan Mardin evleri 
vardýr. 

Derik'in batýsýnda Buhur Köyü'nde Yer Altý Gölü, 
Bakýrkýrý Mesiresi, Nusaybin'de Çaðçað Çaðlayaný, 
Fahriye Bahçeleri, Ravziye Bahçeleri, Zinnar 
Bahçeleri ilin belli baþlý doðal oluþumlarý ve mesire 
yerlerindendir.

Hazýrlayan
M.Ali KAHRAMAN

Makina Mühendisi
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