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ÖNSÖZ
Mardin, tarihsel süreç içinde Babil, Asur, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerinden 

beri bir yerleşim merkezi niteliğinde olması nedeniyle oldukça renkli bir kültürel yapıya ve derin bir me-
deniyet mozaiğine ev sahipliği yapmıştır. Kadim bir kültürü ve köklü bir mirası günümüze taşıyan Mardin, 
kültürel etkileşimin günümüzde de en canlı yaşandığı şehirlerdendir. 

Mardin, insanı kendine çeken etkileyiciliğe sahip Ulu Camisi, Kasimiye ve Zinciriye Medreseleri, Dara 
Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı, Kırklar Kilisesi ve daha birçok tarihi çarşı, han, cami, kilise ve manas-
tırları, taşın oya gibi işlendiği konakları, abbaralarıyla ön plana çıkan dar sokaklarıyla adeta bir açık hava 
müzesidir. Bu eşsiz mirasın kayıt altına alınarak kalıcılığının sağlanması ve geleceğe dönük plan ve projeler-
le sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla “Mardin İli Kültür Envanteri” adı altında kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Mardin’in çok kültürlülük olgusunu çeşitli boyutlarıyla ele 
almak ve Mardin’in kültürel turizm potansiyelini ortaya koymaktır.

 Dicle Kalkınma Ajansı’nın bir projesi olan “Mardin İli Kültür Envanteri” isimli çalışma Mardin Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi’nin ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. Kültür envanteri 
çalışmaları neticesinde; Mardin ili ve on ilçesinden seçilmiş, yazılı ve görsel anlamda güncel olarak belgele-
nen yaklaşık 1750 adet tarihi ve kültürel değeri içeren bir kitap hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kitap, ilimizin 
kültürel mirasının bilinirliğinin artmasında ve farklı yönlerinin tanınmasında önemli bir vazife görecektir.     
Ayrıca bu kitabın şehrimizde yürütülmesi hedeflenen birçok projeye ve araştırmaya da başvuru kaynağı 
olacağı düşüncesindeyim. Böyle bir eserin ortaya çıkmasında bilgisi ve emeği geçen herkesi yürekten              
kutlarım. Bu kitabın ülkemizde sürdürülen kültürel miras çalışmaları açısından da hayırlı olmasını dilerim.

Mardin Valisi
Mahmut Demirtaş





TAKDİM
En üst seviyede araştırma yapılan ve bilgi üretilen kurumlar olan üniversiteler, bulundukları bölgelere 

sosyo-ekonomik açıdan canlılık kazandırmakta ve ülkemizin gelişimine katkı sunmaktadır. Batman Üniver-
sitesi olarak yaptığımız bilimsel faaliyetler sayesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunma 
arayışındayız.

Üniversitemiz, bilimsel bir kuruluş olmanın gereği olarak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetler-
ine yönelik desteğini sürdürmektedir. Batman Üniversitesi’nin bu doğrultudaki felsefesi, üretilen bilginin 
teoride kalmasına müsaade etmeden onu ülkemizin dört bir yanında kullanılmak üzere ihtiyaç duyan herkese 
ulaştırmaktır. Bu amaçla ülkemizin her türlü kalkınma ve ilerleme çabasına sahada aktif olarak katkı sunma 
arzusundayız. Farklı akademik birimlerimiz, Batman ve çevresinde yapılan araştırmaların yanında ülkemizin 
farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bilimsel faaliyet ve çalışmalara destek olmaktadır.

Mardin İli Kültür Envanteri, Batman Üniversitesi ile Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ortaklığı çerçevesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Envanter; yazılı, gör-
sel ve aynı zamanda dijital olarak belgelenen ve Mardin merkezi ile ilçelerinde yer alan 2960 adet tarihi 
ve kültürel değerin yaklaşık 1750 tanesini içermektedir. Gelişme çabalarını büyük bir azim ve kararlılık-
la sürdüren bölgemize ilişkin olan bu kıymetli eserin hedeflenen pek çok araştırma ve faaliyete kaynaklık      
edeceği düşüncesindeyim.

Benzer amaç doğrultusunda 2017 yılında tamamlanan Batman İli Kültür Envanteri çalışması           
sonrasında, kültürel mirasın bilinirliğinin artması ve tanınmasında bir aracı görevi görmesini beklediğimiz     
Mardin İli Kültür Envanteri’nin ortaya konulmuş olması, bölgemiz adına sevindirici bir faaliyettir.

Üniversitemiz için yeni belirlediğimiz “Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite” özdeyişinin vücut 
bulduğu çalışmalardan biri olarak değerlendirdiğimiz Mardin İli Kültür Envanteri’nin bölgemizin turizm 
potansiyelini ortaya çıkarması ve bu potansiyeli geliştirmesine kesintisiz katkı vermesini ümit ediyorum.

Yapılan çalışmaların elinizdeki bu kıymetli esere dönüştürülmesinde, önemli bir çaba ve katkısı 
olan Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Gülriz Kozbe’ye ve emeği geçen herkese teşekkür          
ediyorum.

Prof. Dr. İdris Demir
Batman Üniversitesi Rektörü





SUNUŞ
Zengin bir mirasa sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günümüze dek ulaşan eşsiz kültürel değer-

leri barındırmış ve Anadolu ile Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir kavşak noktası olmuştur. Bu 
nedenle kadim Mardin şehri, zengin kültürel dokusu ile ülkemizin en gözde kentlerinden biridir.

Mardin’in kültürel ve tarihi zenginliği genel olarak bilinse de, şehrimizin tüm ilçelerini kapsayan ve 
bilimsel verilere dayalı araştırma sonuçlarını içeren bir envanter çalışmasının henüz ortaya konulamamış 
olması bizim için büyük bir eksiklikti. Bu bağlamda Dicle Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Ekonomik Alt-
yapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında “Mardin İli Kültür Envanteri Projesi” ile ilimizin 
kültür varlıklarının belgelenerek kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra kültürel 
mirasımızın bilinmesi, tanıtılması ve koruma bilincinin oluşturulmasına yönelik kaynak niteliğinde bir çalış-
ma olmuştur. Kayıt altına alınan 2959 kültür varlığının sınırlı yer nedeniyle yaklaşık 1750 âdetinin dâhil 
edildiği bu dört ciltlik eser, ulusal ve uluslararası platformda Mardin ilinin eşsiz kültürel zenginliklerinin 
tanıtımında önemli rol oynayacaktır.

Mardin İli Kültür Envanteri Projesi ile ortaya çıkan bu yayın, kent halkında kültürel bilincin artırıl-
masını sağlayarak tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmalara bir ışık olacaktır. Gerek ülke çapında, 
gerek yerel boyutta tanıtımın yaygınlaştırılmasını sağlamasının yanı sıra ülkemizin uluslararası boyutta 
tanıtımına yönelik kentle ilgili önemli bir çalışma niteliğinde olan UNESCO gibi kurumlar açısından kentin 
görünürlüğünün artması sağlanacaktır.

Nitekim Mardin ilinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması için önemli bir kriteri oluşturan 
kültür envanterinin, bu proje sayesinde yapılmış olması ilimizin adaylık sürecinde etkili olacak ve ilimiz 
ön plana çıkaracaktır. Geçmiş ile gelecek arasındaki köprü niteliğindeki zengin kültür varlıklarımızın kayıt 
altına alınarak; insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden bu unsurların günden güne modern yapılaşma ile 
yok edilmelerinin önüne geçilmesi, tescillenerek korunmaları ve gelecek kuşaklara aktarılmaları adına yeni 
bir ivme kazandıracaktır.

Bu çerçevede, Mardin İli Kültür Envanteri kitabının ortaya çıkışında desteklerini esirgemeyen Mardin 
Valimiz Sayın Mahmut DEMİRTAŞ başta olmak üzere, Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurçi’ye ve özellikle 
küresel çapta seyreden Covid-19 pandemisi sürecine rağmen bu çalışmayı gerçekleştiren proje bilimsel 
koordinatörü Batman Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Gülriz KOZBE ile Öğr. Gör. Akarcan GÜNGÖR’e, 
Mardin İl Kültür ve Turizm Müdüresi Sayın Elif DEMİR ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı  Sabahattin 
GENÇ’e, uzman kişilerden oluşan tüm proje ekibine ve projede görev alan Dicle Kalkınma Ajansı İzleme ve 
Değerlendirme Birimi Başkanı Burak Özer ile uzman Erdal Özçelik’e teşekkür ederim. 

Mardin ilinin belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasının somut bir adımı olarak ortaya çıkan bu 
eserin faydalı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Ahmet ALANLI
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekteri





SUNUŞ
Mardin, mimari, arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güney-

doğu Anadolu’nun şiirsel kentlerinden biridir. Kentte Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi, Ermeni ve diğer azınlık 
gruplar uyum içinde asırlardır bir arada yaşamaktadırlar. Bu renklilik, şehrin mimarisinden, gastronomisine 
birçok alana yansıyarak Mardin’i eşsiz bir şehir haline getirmiştir. Mardin hem Müslümanlar için hem de 
Hristiyanlar için kutsal sayılan birçok mabede de ev sahipliği yapmaktadır. Nusaybin’de bulunan Zeynel 
Abidin Cami ve Artuklu’da ilimizin simgelerinden biri olan Ulu Cami,  Kasimiye ve Zinciriye Medreseleri  
Müslümanlar için ne kadar kıymetli ise Midyat’ta bulunan Mor Gabriel ve Artuklu’daki Deyrulzafaran Manas-
tırları da Ortodoks Hristiyan dünyası için aynı derecede önemlidir.

 Dicle Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kap-
samında yürütülen “Mardin İli Kültür Envanteri Projesi”ni ilimizin bu eşsiz kültürel mirasını gelecek nesillere 
aktarmak için son derece önemsiyoruz. Bir kılavuz niteliğindeki bu envanter, daha önce kayıt altına alınan 
kültür varlıklarının yanı sıra kamuoyu tarafından bilinmeyen eserler hakkında da doğru bilgiye ulaşılmasını 
sağlayacak; bu eserlerle ilgili yapılacak çalışmalara veri tabanı oluşturacaktır. İlimizin kültürel mirasını bel-
gelemek adına atılan önemli adımlardan biri olan bu çalışma, ileriki yıllarda gerçekleştirilecek birçok pro-
jenin de yapıtaşlarından birini teşkil edeceği gibi Mardin ilinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması 
açısından önemli bir kriteri oluşturacaktır. 

Uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu eserde; başta Mardin Valimiz Sayın Mahmut 
DEMİRTAŞ olmak üzere, DİKA Genel Sekreteri Ahmet ALANLI, proje bilimsel koordinatörü Batman Üniversi-
tesi öğretim üyesi Prof.Dr. Gülriz KOZBE ile Öğr. Gör. Akarcan GÜNGÖR’e ve onların şahsında projeye emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunarım.

Elif Belkıs BAŞTÜRK
Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü





SUNUŞ
Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyası, bu medeniyetlerin 

kültürlerini yansıtan ve bir şekilde korunarak günümüze kadar gelen birçok esere de ev sahipliği yapmıştır. 
Kültür varlıkları, medeniyetlerin geçmişini yansıtırken geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturmak-
tadır. Mardin ili, içerisinde barındırdığı kültür varlıkları açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri 
olma özelliğini taşımaktadır. Mardin il sınırları içerisinde doğal yapı ile insan etkileşimi sonucu ortaya çı-
kan taş mimarisinin eşişiz örneklerine rastlamak mümkündür. Türkiye’de kültür varlıklarını koruma bilinci, 
Selçuklu dönemiyle başlamış; günümüze kadar gelmiştir. İlimizdeki kültürel ve tarihi mirasın korunması ve 
geliştirilmesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün en önemli görevlerinden biridir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak vizyonumuz, kültür varlıklarına olan ilgi ve alakayı bölgedeki 
diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli yürüterek yaşam biçimi haline getirmektir. Mardin İli Kültür Envanteri 
gibi çalışmaların ve sonucunda ortaya konulacak kitapların yayınlanmasını arttırmak ve kültürel mirasımız 
açısından kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmak, bu çerçevedeki çalışmalara iyi bir örnek teşkil etmek-
tedir. Geçmişten bize bırakılan emanetleri korumak ve geliştirmek zorunluluk, bunun gereği olan her türlü 
önlemi almak da toplumsal bir sorumluluk olmalıdır. Mardin İli Kültür Envanteri, tescilli ve tescilsiz taşın-
maz kültür varlıklarının yerinde tespiti yapılarak sahadaki uzmanlarımız tarafından kayıt altına alınmış ve 4 
cilt olarak yayına hazırlanmıştır. Covid-19 küresel salgın sebebiyle oldukça sıkıntılı bir dönemde olmamıza 
rağmen, alan çalışmaları sonucunda Mardin ili ve ilçelerinde, 1834 Anıt ve 1121 Sit ile 4 adet Kentsel Sit 
olmak üzere toplamda 2959 kültür varlığı yazılı ve görsel olarak belgelenmiş; ancak baskıdaki yer sıkıntısı 
nedeniyle yaklaşık 1750 adeti kitaba dahil edilebilmiştir.

Çalışmanın yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mahmut DEMİRTAŞ’a şükran-
larımı sunarım. Ayrıca, Vali Yardımcımız Sayın Gürsel TEMURCİ, DİKA Genel Sekreteri Sayın Ahmet ALANLI 
ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Yılmaz ALTINDAĞ’a, projeye maddi desteklerini esirgemeyen Artuklu 
Belediye Başkanı Sayın Abdulkadir TUTAŞI, Midyat Belediye Başkanı Sayın Veysi ŞAHİN, Kızıltepe Kay-
makamı /Belediye Başkan V. Sayın Hüseyin ÇAM ve Nusaybin Kaymakamı/Belediye Başkan V. Sayın Ercan 
KAYABAŞI’na her türlü destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Projenin koordinatörlüğünü 
ve bilimsel danışmanlığını yürüten Batman Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Prof.Dr. Gülriz KOZBE’ye 
ve çalışmaların başarıyla sonuçlandırılmasını sağlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline ve tüm 
envanter ekibi uzman üyelerine emekleri ve gayretleri için teşekkürü borç bilirim.

Mehmet Sabahattin GENÇ
İl Kültür ve Turizm Müd. Yar.

Proje Kurum Sorumlusu





GİRİŞ
“Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri 

yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın sağlam bir veri bankası oluşturulması, bu mirasa 
ait bilgi, belge ve her türlü bilimsel çalışmalarla elde edilen verilerin, bilgi kirliliğinden arındırılarak ileri-
ye dönük, toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak niteliğe sahip bir format altında derlenmesi ve 
en önemlisi kültürel mirasımıza ait bilgilerin istifade edecek şekilde kolayca ulaşılabilir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Tabii tüm bunlara eklenmesi gereken bir önemli unsur da koruma bilinci oluşturarak, mirası 
bize iletildiği şekliyle, bozmadan, yozlaştırmadan sonraki kuşaklara aktararak kültürel miras hakkındaki 
sorumluluklarımızı farkına varmamız konusudur. Kültürel mirasın zenginliği, ondan istifade etmeyi bilmey-
en toplumlara bir şey kazandıramadığı gibi o mirasın değerini bilmeyen toplumların da dünya kültüründe 
kendilerine bir yer edinmeleri mümkün değildir.

Geleceği inşa etmenin yolu, geçmişten ders almak ve insanlık tarihinin binlerce yıldır süregelen 
birikiminden yararlanmaktan geçer. Sahip olduğumuz kültürel miras da bu geçmişten günümüze uzanan 
birikimin en önemli bileşenidir. Dolayısıyla kültürel varlıklarımızın bugünün teknolojik imkânlarını da kulla-
narak detaylı envanterini çıkartarak toplumun her kesiminin bunlara ulaşmasını sağlamak atılması gereken 
bir adımdır. Bu adım aynı zamanda, ayrıcalıklı taş mimariye ve benzersiz kültürel peyzaj alanına sahip bir 
Ortaçağ kenti olarak “Mardin Kültürel Peyzaj Alanı” başlığı altında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilen 
Mardin kentini kalıcı listeye geçmesi için de zaruri bir unsurdur.

İşte bu bakış açısı ile kadim Mardin şehrinde sahip olduğumuz taşınmaz kültür varlıklarının envan-
terini çıkarmak, toplumun koruma bilincini oluşturmak üzere elindeki zenginliği gözler önüne sermek, tüm 
bu verileri bir havuzda toplayarak kullanılabilir ve kolay ulaşılabilir bilgi kaynağı haline getirmek üzere Dİ-
KA’nın 2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Mardin Valiliği İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü ile DİKA’nın 2019’da imzaladığı protokol çerçevesinde, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Batman 
Üniversitesi’nin proje ortakları olduğu “Mardin İli Kültür Envanteri” adlı projeyi başlatarak ilk adımı atmış 
olduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan yasal izinler 
doğrultusunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yürütücülüğü, Batman Üniversitesi’nden şahsımın bilim-
sel danışmanlığı ve koordinatörlüğü altında Aralık 2019 -Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 
belgeleme çalışmaları sonucunda şu an elimizde tuttuğumuz ve kültür envanteri projesinin somut anlamda 
en önemli çıktılarından biri olan Mardin İli Kültür Envanteri kitabı ortaya kondu. 



Mardin İli Kültür Envanteri Kitabı, dört cilt olarak hazırlanmıştır. 1. Cilt’te, Artuklu ve Ömerli; 2. 
Cilt’te, Midyat ve Dargeçit; 3. Cilt’te, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ve 4.Cilt’te Nusaybin, Savur ve Yeşilli il-
çelerinde merkezde ve kırsalda mevcut olan anıt ve sit niteliğindeki kültür varlıkları, kronolojik bir sıra takip 
edilmeden; türlerine göre gruplar halinde oldukça öz bir bilgi çerçevesinde tanıtılarak ilgililerin bilgisine 
sunulmuştur.

Adı geçen projemizin başarıyla sonuçlandırılması, çalışmaların Batman Üniversitesi ve Mardin Valil-
iği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordinasyon ve uyum içerisinde yürütülmesiyle sağlanmıştır. Projenin 
eksiksiz hayata geçirilmesi için her türlü desteği ve işbirliğini bizden esirgemeyen Sayın Mardin Valimiz 
Mahmut DEMİRTAŞ’a, akademik çalışmaları daima destekleyen Batman Üniversitesi Rektörümüz Sayın 
Prof. Dr. İdris DEMİR’e, DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri Sayın Ahmet ALANLI’ya, İl Kültür 
ve Turizm Müdüresi Sayın Elif DEMİR ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve proje kurum sorumlusu 
Sabahattin GENÇ’e burada teşekkürü bir borç bilirim. Bu isimlerin yanı sıra, Mardin İli Kültür Envanteri Pro-
jesi’nin gerçekleşmesini bir Mardinli olarak herkesten fazla isteyen ve sürecin başında projenin bir an önce 
başlaması için olumsuz şartları olumlu kılan DİKA eski Genel Sekreteri şimdiki Mardin Sanayi ve Teknoloji 
Müdürü Sayın Yılmaz ALTINDAĞ’a göstermiş olduğu çaba için kendisine çok teşekkür ederim.

Proje toplam bütçesinin %25’ine tekabül eden ve başvuru sahibi tarafından temin edilmesi gereken 
tutarın, yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler sonucunda Mardin’in dört büyük ilçesinin - Artuklu, Midyat, 
Kızıltepe ve Nusaybin – Belediyeleri tarafından birbirlerinden bağımsız ve eşit şekilde finanse edilmesini 
kabul etmeleri sadece projenin hayata geçirilmesini sağlamamış; aynı zamanda yerel yönetimlerin bulun-
dukları topraklardaki kültürel mirası sahiplenmelerinin ne kadar büyük bir anlam taşıdığı bir kez daha an-
laşılmıştır. Bu nedenle Artuklu Belediye Başkanı Sayın Abdülkadir TUTAŞI, Midyat Belediye Başkanı Sayın 
Veysi ŞAHİN, Kızıltepe Belediye Başkan V. Sayın Hüseyin ÇAM ve Nusaybin Kaymakamı/Belediye Başkan V. 
Sayın Ercan KAYABAŞI’na gösterdikleri bu davranış için müteşşekiriz.



Ayrıca bu süreçte projeye her türlü destekte bulanan, işleyişle ilgili soru ve sorunlarımızı çözmeye 
çalışan DİKA İzleme ve Değerlendirme Birim Baş. Burak ÖZER, DİKA Uzmanı Erdal ÖZÇELİK başta olmak 
üzere diğer uzmanlara, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ilgili belediyelerin çalışanlarına da şahsım ve ekibim 
adına teşekkür ederim.

Ekipte yer alan, uzmanlık alanlarına göre fişlerin redaksiyonuna katkıda bulunan, aynı zamanda proje 
koordinatör yardımcılığını yürüterek projeye büyük emek veren Batman Üniversitesi’nden Öğr.Gör. Akarcan 
GÜNGÖR başta olmak üzere, Öğr.Gör. Eyüp CANER, Dr.Öğr.Üyesi Aliye YILMAZ ve Öğr.Gör. Hatice BALTA, 
Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ ve Hitit Üniversitesi’nden Araş.Gör. Şeyma ÖZCAN’a 
burada gönülden teşekkür ederim.

Son olarak gerek arazideki, gerekse ofisteki çalışmaları her şartta özverili bir şekilde sürdürüp 
envanter çalışmasının hedeflendiği gibi sonuçlandırılmasında en önemli etken, şüphesiz ekipteki uzman-
larımızdır. Kısa veya uzun süreli çalışmış olan tüm uzmanlara, araçlarımızı kullanan şoförlere, arazide her 
şekilde bize yardımcı olan mahalle muhtarlarına ve gönlü zengin yerel halkımıza da teşekkürlerimi belirtmek 
isterim. 

Emeği, hakkı ve bilgisi geçen tüm şahıslara burada sonsuz teşekkür ederim; herkesin ellerine sağlık.

Prof. Dr. Gülriz KOZBE
Proje Bilimsel Danışmanı

Batman Üniversitesi
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UYGARLIĞIN MİHENK TAŞI MARDİN ve KÜLTÜREL MİRASI
Gülriz Kozbe

Kültürel mirasın sahiplenilerek en iyi şartlarda korunmasını, doğal ve beşeri tahribat unsurlarına 
rağmen yok olmadan gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Nitekim 
binlerce yıllık uygarlık tarihi içerisinde, insanoğlunun doğrudan veya doğa ile birlikte ortaya koyduğu 
“kültürel miras” olarak adlandırdığımız değerlerin korunması günümüz dünyasında üzerinde önemle durul-
ması gereken, insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilmektedir.

Bu doğrultuda “MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ” adlı projemizin temel amacı, tüm dünya ul-
uslarının ortak mirası olarak kabul edilen Mardin il sınırları içindeki taşınmaz kültür varlıkları envanterin-
in çıkarılmasını Mardin Valiliği ve Batman Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirmek ve bu yolla kültürel 
mirasın korunmasına kısmen destek olmak; başta “Arkeolojik Mirasın Korunmasına Yönelik Avrupa Sözleşm-
esi” olmak üzere ülkemiz adına imza atılan birçok uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin de gereğini yerine 
getirmektir. Yasaların varlığına karşın henüz oturmuş, sürdürebilir bir koruma politikamızın oluşamaması 
nedeniyle kültürel varlıklarımız bugün tahrip olma, bozulma veya yok olma riski altındadır. Bu neden, Mardin 
ilinde yapılan kültür envanteri çalışmasının önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bölge ekonomisinde önemli 
yeri olan turizm olgusunun bölgede var olan potansiyelinin daha da arttırılıp, ileriki dönemlerde özellikle 
kültür turizminin gelişimine katkıda bulunması da kültür envanterini gerçekleştirme amaçlarımız arasında 
yer almaktadır.

Mardin, bilinen en kadim uygarlık merkezlerini barındıran Yukarı (Kuzey) Mezopotamya’da, önemli 
kültürlerin, dinlerin ve dillerin birbiri ile kesiştiği, birbirinden etkilendiği, Kafkaslar-Anadolu-Mezopotamya 
ve Akdeniz arasında kültürel renkliliğinin artmasında önemli bir geçiş bölgesi oluşturduğu bir coğrafyada 
kurulmuştur. Bölgede Müslümanlık, Hıristiyanlık, Ezidilik ve Şemsilik gibi çeşitli dinsel inanışların yanı sıra; 
Türkler, Kürtler, Süryaniler, Araplar, Ezidiler ve Ermeniler gibi çeşitli etnik gruplar, bugün de bu şehirde bir 
arada yaşamaktadırlar. Bu çeşitlilik neticesinde son derece zengin kent dokusuna sahip Mardin, kentsel 
statüsünün yanı sıra tümüyle korunması gereken bir kültür varlığı haline gelmiştir. 

Mardin sözcüğünün Süryanice kökenli olduğu düşünülmektedir. Süryani kaynaklarında genellikle 
“Merdo” olarak yazılmaktadır ve Süryanice Merdo, Mardin’in tekil hali iken, çoğulu da Merdin’dir. Süryanice 
Merdo, “bir kale, tek kale” anlamındadır; buna göre Merdin de çoğulu olan “kaleler” anlamını taşımaktadır.

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda, Dicle Bölümü’nde yer alır. Kuzeyde Siirt, Bat-
man ve Diyarbakır, batıda Şanlıurfa, doğuda Şırnak illeri, güneyde Suriye ve güneydoğu tarafında Dicle’nin 
doğusunda Irak ile sınırları bulunan Mardin, kuzeyde Diyarbakır Havzası ile güneyde Suriye arasında kalan 
dağlık bir bölgedir. Bu dağlık bölgeye, “Mardin-Midyat Eşiği” (Tur Abdin) adı verilir.
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Mardin şehri, kaleleri, korunakları ve çevresindeki yerleşim alanları, Resulayn ile Nusaybin ortasında, 
Tur Abdin’den gelen su kollarının döküldüğü Habur’un genişlediği, kuzeyden Düneysir’e 23 km. mesafede 
ve 1100 rakım¬lı kayalık bir dağın tepesinde ve çevresinde kurulmuştur (Şümeysani 1985: dipnot 33). 13.yy’da 
yaşamış Fars asıllı bilim insanı El-Kazvini’ye göre bu konumundan dolayı Mardin, şehirler arasında eşi bu-
lunmayan harika bir coğrafi mevkiye sahiptir (Şümeysani 1985: dipnot 38). Gezgin İbn Batuta ile İbn Cübeyr ise 
yeryüzün¬de Mardin’den ve kalesinden daha güzel, daha sağlam ve muhkem, daha bü¬yük ve harika bir yer 
yoktur (Şümeysani 1985: dipnot 39.) tespitinde bulunurlar. 10.yüzyılda kente uğrayan al-Taberi adlı İranlı din 
ve tarih bilgini ise kenti, “…kalabalık büyük çarşıları olan sur dışı mamur, tepe üzerinde büyük bir şehir…” 
şeklinde tanımlamıştır (Alioğlu 2003, 20). 

Toplam yüzölçümü 8.891 km2 olan Mardin ilinin, Artuklu (Merkez ilçe), Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, 
Savur, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Ömerli ve Yeşilli olmak üzere on ilçesi bulunmaktadır. Derik, Midyat ve 
Kızıltepe, 1000 km2’nin üzerindeki yüzölçümleri ile en büyük ilçeleri teşkil ederken; Yeşilli, 168km2 ile en 
küçük ilçesidir. 

Kent Belleğinin Oluşması 
Kent belleğinin oluşturulması tüm ilde kapsamlı bir kültür envanterinin ve sosyo-antropolojik çalışma-

ların yapılmasına bağlıdır. Bunu yapabilen kentler, ortak bir bellek yaratmanın yanı sıra bu öğeleri iyi bir turizm 
aracı olarak da kullanmaktadırlar. Kültürel turizm trendi haline gelen Mardin’de turizm pazarlanmasında, kentin 
tarihi ve geleneksel unsurlarla donatılmış mimari dokusu elbette ki en etkin unsurların başında gelmektedir. 
Söz konusu unsurların kentin ortak belleğindeki hacmini ve gücünü ortaya çıkaracak ve daha sonra da doğru 
pazarlanmasını sağlayacak bir kültür envanteri çalışması maalesef Mardin’de bugüne dek yapılmamıştır. An-
adolu ile Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir lokasyonda yer alan ilimizin kültürel zenginliği genel 
olarak bilinse bile bölgemizde gereksinilen kapsamlı bir envanter çalışması ve bunun teknolojik olanaklarla 
desteklenmiş bilimsel verilere dayalı sonuçlarının henüz ortaya konulamamış olması büyük bir eksiklikti. 
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Nitekim bu envanter projesinin gerçekleştirilmesi ile söz konusu eksikliği giderme yönünde önemli bir adım 
atmış olduk. 

Kültür envanterine duyulan ihtiyaç nedeniyle Mardin Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) ve Bat-
man Üniversitesi proje ortakları olmak üzere Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile 2019’da imzaladığı bir pro-
tokol doğrultusunda adı geçen kurumların ortak çalışmalarıyla, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
yürütücülüğü, Batman Üniversitesi’nden Prof.Dr. Gülriz KOZBE’nin bilimsel danışmanlığı ve koordinatörlüğü 
altında, DİKA’nın “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”çerçevesinde uygun görülen 
1.308.216,56 TL’lik maddi destek ile “MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ” (TRC3/18/EAG/0004) adlı 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplam bütçenin %75’lik dilimi (981.157,92 TL) DİKA tarafından 
sağlanırken; %25’ine tekabül eden ve başvuru sahibi tarafından temin edilmesi gereken eş finans tutarı 
(327.052,64 TL) ise yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler sonucunda birbirlerinden bağımsız ve eşit 
şekilde Mardin’in dört büyük ilçe belediyesi - Artuklu, Midyat, Kızıltepe ve Nusaybin Belediyeleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Envanter Çalışmasında Kullanılan Yöntem ve Proje Ekibi 
Mardin İli Kültür Envanteri Projesi’nin ilk aşamasını, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KUDEB ve 

Mardin Müze Müdürlüğü’nden temin edilen ilin kültür varlıklarına dair mevcut bilgi ve belgeler ile Şanlıurfa 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nden temin edilen Mardin iline ait tescil fişlerindeki veriler-
in tasnifi ve dijital ortama aktarılma çalışmaları oluşturmuştur. Ön hazırlık mahiyetindeki bu çalışmaların 
ardından, Mardin ve ilçelerinde yer alan kültür varlıkları hakkında matbu yayınların yanı sıra internette de 
yayın taraması yapılmıştır.

Yukarıda tanımlanan ofis çalışmalarına, mevcut verilerin yeniden değerlendirilerek güncellenme-
si, eksik verilerin giderilmesi ve yeni tespitlerin yapılması gibi iş paketlerini içeren arazi çalışmaları eşlik 
etmiştir. Bu bağlamda Batman Üniversitesi’nden Prof.Dr.Gülriz KOZBE’nin proje danışmanlığı ve koordi-
natörlüğünde yine Batman Üniversitesi’nden Öğr.Gör. Akarcan GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ, Öğr.
Gör. Hatice BALTA, Öğr.Gör. Eyüp CANER, Araş.Gör. Şeyma ÖZCAN (Hitit Üniversitesi’nde görev yapmak-
ta) ve Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ’ın yanı sıra arkeologlar (Yunus AKGÜN, Habip 
UÇAR, Sultan SARI, Tarık GÜNCE, Müjdat AYHAN ve Bayram KURT), sanat tarihçileri (İbrahim ÇAKMAK, 
Emrah ÇELEBİ, Ferhat SEZER ve Fehime ACAR AKGÜL), mimarlar (Süleyman GENÇ, Merve AYDIN ve Mahmut 
YENEL), coğrafyacı-jeomorfolog (Aladdin AL), restoratör (Sevgi ALAN) ve antropolog (Ahmet YAVUKLU) gibi 
çeşitli disiplinlerden uzman kişilerin katılımıyla proje ekibi  oluşturularak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan yasal izinler doğrultusunda, Aralık 2019 - Kasım 2020 
tarihleri arasında 11 ay süre  ile tüm ilin ilçe merkezleri ve kırsalında  arazi taraması yapılmıştır.

1 Ekibi oluşturan kilit personel, dönüşümlü olarak hem arazi, hem ofis çalışmalarında görev almıştır. 
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2 Bu süreye, küresel çapta seyreden COVID-19 pandemisi nedeniyle corona virüs salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla 22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı “Covid-19 

Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” başlıklı 2020/4 genelge sonrası 01 Nisan - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanan Kısmı Zamanlı Çalışma’nın olması, 

ekip üyelerinde Covid testlerinin pozitif çıkması ve buna bağlı olarak karantinaya alınmaları, süreçte sokağa çıkma yasaklarının ve özellikle kırsalda bazı mahallelerde karantina uy-

gulamalarının olması nedeniyle çalışmalarımızda yaşanan kesintiler dahildir. Ayrıca pandemi tedbirleri doğrultusunda özellikle sivil mimari tespitleri sırasında ekibin konutların içine 

giremediklerini de burada belirtmek gerekir. Bu nedenle bazı sivil mimari örneklerimiz sağlıklı bir biçimde belgelenememiştir. 

3 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince kolluk kuvvetlerinin müsaade etmediği Nusaybin, Midyat ve Dargeçit’deki bazı mahalle 

ve mevkiler hariç; Mardin ilinin mülki idare bölümleri doğrultusunda alt bölgelere ayrılan tüm ilçe ve mahallelerinde kültür varlıklarının belgelenmesi gerçekleştirilmiştir.
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2955 adet taşınmaz kültür varlığı ve 4 adet kentsel sitin ele alındığı envanter çalışmaları, arazi 
ekibinin yanı sıra sahada elde edilen yazılı, görsel ve coğrafi verileri, kiralanarak ekibe tahsis edilen proje 
ofisinde dijital ortama aktararak veri tabanına kaydeden ofis personelinin de desteği ile yürütülmüştür. 
Belgelemede, Bakanlığın Anıt ve Sit Fişleri esas alınarak tarafımızca File Maker adlı veri tabanı programı ile 
yeniden oluşturulmuş şablonlar kullanılmıştır.
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Kültür Varlıklarının Dijital Çizim Örnekleri

Arazide Manuel Yapılan Mimari Çizim Örnekleri



VIII

Uydu Fotoğrafı ve Kadastral Pafta Üzerinde Oluşturulan Kroki Örnekleri



IX

Çalışmamız sonunda basılan, elinizdeki bu 4 ciltlik kitaba, 2959 adet taşınmaz kültür varlığının 
1748 adeti dahil edilmiştir. Projede tüm kültür varlıkları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında “Anıt” ve “Sit” şeklinde iki ayrı formata sahip fişler çerçevesinde sadece temel bilg-
ileri ile tanımlanmışlardır. Baskıda sınırlı sayfa sayısı olması nedeniyle her envanter için, en fazla 4 adet 
tanımlayıcı görsel, 1 adet konumunu gösterir kroki ve mevcutsa planının çizimi kullanılarak bilgilendirme 
desteklenmiştir. Envanterlerin krokileri, Tapu Kadastro Müdürlüğü Harita Bilgi Bankası’ndan, Tapu Kadastro 
Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması’ndan ve Artuklu Belediyesi’nden alınan verilerin yanı sıra Goog-
le Earth uydu görüntüleri ile oluşturulmuştur. Kaya mezar, kaya konut, cami veya kilise gibi bazı kültür 
varlıklarının mimari plan ve/veya kesit çizimleri ise AutoCad çizim programında dijitalleştirilerek fişlere 
işlenmiştir. Kültür varlıklarının kayıt altına alındığı bu fişlerde, kültür varlıklarının türü, mimari özellikleri, 
malzeme ve teknik özellikleri, süslemesi, kitabe bilgileri, tarihlendirilmesi, koruma ve mülkiyet durumu 
gibi kısa tanımlara da yer verilmiştir. Yayın çalışmamızda, arazide yapılan kendi tespitlerimiz dışında bil-
imsel makale ve kitaplardan, resmi kurumların raporlarından, dijital yayınlardan ve web sitelerinden fay-
dalanılmıştır. Söz konusu refereranslar, her fişte dipnot olarak verilmelerinin yanı sıra 4. Cilt’in sonunda 
Kaynakça olarak da sunulmuştur.
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Dijital Ortama Aktarılmış Envanter Fiş Örnekleri
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Tespit Edilen Kültür Varlıkları 
Mardin İli Kültür Envanteri kapsamında kayıt altına aldığımız kültür varlıklarının türleri 

ve sayıları dikkate alınarak ilçelere göre dağılımı:

ARTUKLU

ANIT SİT
ABBARA 43 MEZARLIK ALANI 25

ÇEŞME 47 İŞLİK ALANI 8

CAMİ 33 TAŞ OCAĞI 11

ÇARŞI 19 SARNIÇ ALANI 17

KİLİSE 17 KALE 4

MEDRESE 3 TARİHİ YERLEŞİM YERİ 1

TÜRBE 13 TAPINIM ALANI 1

HAMAM 5 KAYA KONUT 14

ZAVİYE 1 HÖYÜK 9

MANASTIR 2 KAYA MEZAR 35

KAYA MANASTIR 2 HARABE 6

MESCİT 2 KAYALIK ALAN YERL. 6

KÜLLİYE 1 KUTSAL ALAN 1

EĞİTİM YAPISI 3 MOZAİKLİ ALAN 1

SİVİL MİMARİ 608 PALEOLİTİK YERLEŞİM ALANI 1

KAYA KİLİSE 2 GÖZETLEME KULESİ 1

DÜKKÂN 1

ZİYARET 7

ÇAMAŞIRHANE 2

DEĞİRMEN 11

İDARİ YAPILAR 3

ASKERİ YAPILAR 3

MEZAR 1

MÜZE 3

ÇİLEHANE 1

SU KUYUSU 1

KÖPRÜ 3

ŞAPEL 3

NALBANT 1

TOPLAM 841 141

GENEL TOPLAM 982



XIII

DARGEÇİT

ANIT SİT
KİLİSE 10 HÖYÜK 6

CAMİİ 2 MEZARLIK ALANI 16

KÖPRÜ 1 İŞLİK ALANI 10

ÇARŞI 1 KAYA KONUT 6

MEZAR 2 KAYA MEZAR 6

TÜRBE 4 HARABE 8

DEĞİRMEN 8 SARNIÇ ALANI 4

MANASTIR 1 GÖZETLEME KULESİ 1

ZİYARET 2 TEPE ÜSTÜ YERL. 5

ŞAPEL 1 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 1

SİVİL MİMARİ 1

MESCİT 1

KAPLICA 1

TOPLAM 35 63

GENEL TOPLAM 98

DERİK

ANIT SİT
ABBARA 3 MEZARLIK ALANI 10

DEĞİRMEN 12 HÖYÜK 27

TÜRBE 7 TAŞ OCAĞI 1

ZİYARET 4 HARABE 7

KÖPRÜ 1 KALE 2

SİVİL MİMARİ 21 İŞLİK ALANI 2

CAMİ 3 KAYA KABARTMASI 1

KİLİSE 2 SARNIÇ 2

ÇERMİK 1 TEPEÜSTÜ YERLEŞİMİ 2

İDARİ YAPILAR 1 KAYA MEZAR 9

MOZAİKLİ ALAN 1

MAĞARA 2

KAYA KONUT 3

TOPLAM 55 69

GENEL TOPLAM 124
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KIZILTEPE

ANIT SİT
TÜRBE 7 HÖYÜK 49

CAMİ 14 MEZARLIK ALANI 9

KÖPRÜ 4 KAYA MEZAR 14

MESCİT 2 SARNIÇ ALANI 2

SİVİL MİMARİ 4 KAYA KONUT 13

DEĞİRMEN 33 İŞLİK 2

KİLİSE 5 TAŞ OCAĞI 2

ABBARA 3 HARABE 2

ÇAMAŞIRHANE 3 MAĞARA 1

MANASTIR 1 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 3

ASKERİ YAPILAR 1

TOPLAM 77 97

GENEL TOPLAM 174

MAZIDAĞI

ANIT SİT
KAYA ŞAPEL 2 TEPE ÜSTÜ YERLEŞİMİ 1

HAN 1 MEZARLIK ALANI 14

CAMİ 8 KAYA MEZAR 54

TÜRBE 5 İŞLİK ALANI 3

DEĞİRMEN 6 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 2

SİVİL MİMARİ 5 KAYA KONUT 7

KİLİSE 1 HARABE 8

KAYA KİLİSE 1 SARNIÇ ALANI 8

ZİYARET 1 TAŞ OCAĞI 7

ÇEŞME 1 YAZILI KAYA 1

YAMAÇ YERLEŞİMİ 1

KALE 1

TOPLAM 31 107

GENEL TOPLAM 138



XV

MİDYAT

ANIT SİT
ABBARA 48 MEZARLIK ALANI 41

CAMİ 17 KAYA KONUT 56

KİLİSE 58 KAYA MEZAR 41

TÜRBE 19 HARABE 26

KAYA KİLİSE 6 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 12

ÇARŞI 3 İŞLİK ALANI 17

HAN 3 TAŞ OCAĞI 12

SİVİL MİMARİ 277 KALE 2

MANASTIR 6 SARNIÇ ALANI 22

KAYA MANASTIR 1 YAPI KALINTISI 3

ZİYARET 15 YERALTI ŞEHRİ 2

ŞAPEL 10

DEĞİRMEN 6

KAYA HAN 1

SU KUYUSU 2

EĞİTİM YAPISI 1

KAYA MESCİT 1

TAPINIM ALANI 1

TİCARİ YAPILAR 6

KÜLLİYE 1

TOPLAM 482 234

GENEL TOPLAM 716

NUSAYBİN

ANIT SİT
CAMİ 4 HARABE 5

KÖPRÜ 2 MEZARLIK ALANI 5

SU DEPOSU 1 HÖYÜK 31

TULUMBA 1 KAYA MEZAR 18

SİVİL MİMARİ 5 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 2

KİLİSE 15 KAYA KONUT 36

HAN 1 SARNIÇ 4

DEĞİRMEN 4 TAŞ OCAĞI 7

TÜRBE 4 KALE 3

ZİYARET 2 İŞLİK ALANI 1
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ABBARA 1 YAMAÇ YERLEŞİMİ 1

MANASTIR 6 TEPE ÜSTÜ YERLEŞİMİ 1

ŞAPEL 4 KAYA KABARTMASI 2

HAMAM 1

ASKERİ YAPI 1

TOPLAM 52 116

GENEL TOPLAM 168

ÖMERLİ

ANIT SİT
SİVİL MİMARİ 25 KAYA KONUT 24

KİLİSE 2 MEZARLIK ALANI 8

ZİYARET 7 KALE 1

CAMİ 9 KAYA MEZAR 9

HAN 1 İŞLİK ALANI 6

TÜRBE 4 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 8

SU KUYUSU 1 TARİHİ ALAN YERLEŞİMİ 1

KAYA KİLİSE 1 SARNIÇ ALANI 7

ABBARA 2 HARABE 3

TOPLAM 52 67

GENEL TOPLAM 119

SAVUR

ANIT SİT
SİVİL MİMARİ 103 MEZARLIK ALANI 17

ÇAMAŞIRHANE 8 KAYA KONUT 49

DEĞİRMEN 16 KAYA MEZAR 60

CAMİ 10 TAŞ OCAĞI 1

ÇEŞME 4 KALE 3

KİLİSE 5 KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 6

TÜRBE 6 SARNIÇ ALANI 13

ZİYARET 9 İŞLİK 8

ABBARA 7 TEPE ÜSTÜ YERLEŞİMİ 1

HAN 1 KARAKOL 1

KAYA HAN 2 MAĞARA 1

MESCİT 2 HÖYÜK 3

ŞAPEL 2 HARABE 4
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YEŞİLLİ

ANIT SİT
KİLİSE 5 İŞLİK ALANI 2

ÇEŞME 3 KAYA MEZAR 34

SİVİL MİMARİ 3 KAYA KONUT 4

TÜRBE 4 HARABE 1

CAMİ 1 TAŞ OCAĞI 1

DEĞİRMEN 4 DİKİLİ TAŞ 1

KAYA KİLİSE 2 KALE 1

KAYA CAMİ 1 MEZARLIK ALANI 6

KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ 5

HÖYÜK 1

PİRAMİT MEZAR 3

TOPLAM 23 59

GENEL TOPLAM 82

MANASTIR 3 YAMAÇ YERLEŞİMİ 1

KÖPRÜ 3

KAYA KİLİSE 1

KAYA MESCİD 2

ANITSAL MEZAR 2

TOPLAM 186 168

GENEL TOPLAM 354

KENTSEL SİTELER
1 MARDİN KENTSEL SİT

2 SAVUR KENTSEL SİT

3 MİDYAT KENTSEL SİT

4 DARA KENTSEL SİT

TOPLAM 4
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Kültür Varlıklarının Mardin İl Sınırları İçinde Dağılımı
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Mardin’i Özgün Kılan Kültür Varlıkları 
2019’da tamamlanan Ilısu Barajı ve HES Projesi nedeniyle Güneydoğu Anadolu’da, Diyarbakır, Bat-

man, Siirt ve Mardin il sınırları içinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda Mardin’in, 
Alt Paleolitik  itibarı ile ortaya konulan Paleolitik, Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağlar şeklinde 
prehistorik çağları kapsayan binlerce yıllık kültürel geçmişinin yanı sıra; Orta Tunç Çağ (MÖ ikinci binyıl) 
sonrası dünya uygarlık tarihine sunduğu çeşitli dönemlere ait yüzlerce tarihi eser ile Kuzey Mezopotamya 
coğrafyasının en önemli kavşak noktasını temsil eder. Nitekim MÖ 2.binyıldan MS 4. yüzyıla kadar Assurlu-
lar, Hellenler, Seleukoslar, Abgar Krallığı, Roma İmparatorluğu, Part ve Sasaniler’i; 4. yüzyılda Doğu Roma 
İmparatorluğu (Bizans) hakimiyetini, 7. yüzyıl ve sonrasında İslam devletlerinin bir başka deyişle Emeviler, 
Mervaniler, Abbasiler, Hamdaniler ve Selçuklular’ın, 12. yüzyıldan itibaren Artuklular, Karakoyunlular, Ak-
koyunlular ve Safeviler’in varlığını gördüğümüz Mardin ve çevresi, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmpara-
torluğu’nun sınırları içinde, 1923 sonrası da günümüz Türkiye’sinde yerini almıştır (Altun, 1971: 12, 14; Göyünç, 

1991: 7-8, 11; Minorsky, 1997: 319; Uluçam, 2005: 106-107). 

4 Artuklu ilçe sınırları içindeki Hırbe Helale yerleşim yeri, Alt Paleolitik Dönem’e tarihlenen çakıl taşı aletler, el baltaları, nacaklar, yonga üzeri aletler ve yonga çekirdekleri gibi               

buluntularla bölgede insana dair en erken kültürel malzemeyi içermesi adına büyük önem taşımaktadır (Mardin-Hırbe Helale Alt Paleolitik Dönem Yontmataş Buluntuları (Kodaş, Genç 

ve İpek, 2020: 53).
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Mardin ve yakın çevresinde yukarıda kısaca değindiğimiz uygarlıklardan günümüze ulaşan, bu   
doğrultuda Mardin’i gerek bölgesel, gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta birçok açıdan farklı kılan ve 
projede belgelediğimiz Mardin’e özgü mekansal izleri nitelikleriyle kısaca tanımlarsak:

Mardin Evleri
Mardin denilince akla ilk gelen, ana yapım maddesi taş olan geleneksel sivil mimari, kentte yüzyıl-

lardır karşılıklı etkileşim içinde bir arada yaşayan farklı etnik ve dini grupların bir sonucu olarak çok zengin 
ve özgün kültürel öğeler taşımaktadır. 

Mardin’de yoğunlukları farklı olmakla birlikte dinî ve etnik grupların aynı mahallelerde yaşaması, 
Osmanlı eyalet ve sancaklarının genelinde görülen bir durumdur. Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslümanlar 
ile gayrimüslimlerin ayrı mahallelerde oturmasını mecbur kılan herhangi bir düzenlemenin bulunmaması     
(Kenanoğlu, 2012: 320) ortak yaşama dayalı karma mahallelerin oluşmasını ve değişmeden özelliklerin de-
vamlılığını mümkün kılmış gibi görünmektedir. 19. yüzyıla ait Mardin şeriye sicilleri (Özcoşar, ve diğ. 2007), 
Diyarbakır salnameleri ve seyahatnameler, 19. yüzyıl sonunda Mardin Sancağı’nda Arap (Müslüman), Ermeni 
(Katolik, Protestan), Keldani (Nasturi, Katolik), Kürt (Müslüman, Ezidi), Süryani (Kadim, Katolik, Protestan), 
Şemsi, Türk (Müslüman) ve Yahudilerin karma mahallelerde yaşamlarını sürdürdüklerini göstermektedirler. 
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Mardin evleri, kalenin eteklerinden güneye doğru Mezopotamya Ovası’na yönlenerek, birbiri üzer-
ine yükselen teraslar halinde bir tepe yamacında yer almaktadır.  Yoğun bir doku içerisinde düz, eğimli 
veya merdivenli dar sokaklar ile sınırlanan parsellerde yapılmışlardır. İklim ve topografya, sivil mimariyi 
belirleyen önemli unsurlardan olup, evler arazinin eğimine göre oturtulmuş ve büyük bir çoğunluğu güneye 
yönlenmiştir. 

Mardin konutlarında kare, dikdörtgen, ters T ve L planlı yaşam birimleri ve bu birimlere açılan işlik, 
mutfak, kiler, depo, hela gibi kapalı mekânların eyvan, teras ve avlu gibi yarı açık ve açık mekânlarla il-
işkilendirildiği çekirdek bir kurgu mevcuttur. Mardin topografyasından kaynaklı, her evde istisnasız eyvan ve 
teras uygulaması görülmektedir. Geleneksel Mardin evlerinin genel özelliklerini, bitişik nizam olması, yüksek 
avlu duvarları ile çevrelenerek dışa kapalı ve içe dönük olarak çoğunlukla avlulu plan düzeni ile yapılması, 
yığma yapım tekniği ile yöreye özgü taş malzemenin kullanılması, düz damlı olması, anıtsal avlu kapıları ile 
evlere karakteristik özellik kazandıran pencere ve saçak silmelerindeki süslemeler şeklinde sıralayabiliriz 
(Şengül Açıkyıldız, 2017). 

Teraslamalar ile gelişen Mardin evlerinin çoğunluğunda topografyadan da kaynaklı olarak dışarı açıl-
ma sokağa değil, avlu ve teraslara doğru olmuştur. Kat sayısı arazinin eğimine bağlıdır ve 1 ile 4 kat arasında 
değişmektedir. Zemin katlarda daha çok servis birimleri, bazı örneklerde revaklar; üst katlarda ise odalar, 
eyvanlar ve teraslar bulunmaktadır. Evlerin planları incelendiğinde Anadolu’nun diğer bölgelerinde yer alan 
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Ailenin büyüklüğü, zenginliği ve itibarı ise evin boyutunu, süslü ya da sade oluşunu belirlemektedir. 
Mardin evlerinde cepheyi belirleyen öğeler, eyvanlar, revaklar, kapı ve pencere boşlukları, silmeler ve kita-
beler şeklinde sıralanabilir. Yapılar güneye yönlendiğinden bu yöndeki cephe önemlidir. Eyvan, revak gibi 
yarı açık mekanlar ile teras gibi açık mekanlar, evlerin cephelerine hareketlilik kazandırmıştır. Cephelerdeki 
en dikkat çekici özelliklerden biri ise taş işçiliğidir. Evler hiçbir şekilde birbirinin önünü kesmemektedir.

geleneksel evlerde olduğu gibi odalarda, yatma, oturma, yemek gibi işlevler bir aradadır. Bununla birlikte, 
karasal ve ılıman bölgelerde görülen ve hem geçiş hem de günlük işlerin yapıldığı mekan olarak tanımlanan 
sofanın yerini, genellikle yarı açık eyvanlar almıştır. Başodalar ise misafirin ağırlandığı, taş işçiliği olarak 
evin en çok özen gösterilen,  nişlere ve yüklüklere sahip odasıdır. Başoda, eyvan ve revak gibi ana mekân-
lar, genellikle güney cephede, manzaraya bakar konumda yer alırlar. Giriş katında parselin formunu alarak 
biçimlenen avlu,  önemli mimari öğelerden biridir. Üst katlarda giriş katındaki avlunun yerini teras alır. 
Teraslar ve düz damlar, mevsimlik yiyeceklerin hazırlandığı, yaz geceleri de yatmak için kullanılan alanlardır 
(Şengül Açıkyıldız, 2017).
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Yapı malzemesi olarak sarı kalker taşı kullanan Mardin evleri, doğayla bütünleşen bir görünüme sa-
hiptirler. Bu malzemenin kolay işlenebilirliği sayesinde evlere karakteristik özellik kazandıran zengin süsle-
meler uygulanmıştır. Evler, sandık duvar tekniğinde, iç ve dış yüzleri düzgün kesme ya da kaba yontu, ortası 
moloz taş olacak şekilde inşa edilmişlerdir. Mardin evinin çatısı, altta tonozlu tavan örtüsü ya da ahşap 
kirişlemeli tavan ile üstte ise daima düz dam ile çözülmüştür (Şengül Açıkyıldız, 2017). 

124 hektarlık alanı kaplamakta olan Mardin Kentsel Sit’i, Eski Mardin olarak adlandırılan ve tarihi 
Mardin Kalesi ile Mardin Kalesi’nin güney eteklerinde kurulmuş olan yerleşimi kapsamaktadır. Kentsel sit 
bünyesinde, başta geleneksel Mardin evleri olmak üzere dini, sosyal ve ticari yapıları ve yapı gruplarını 
barındırmaktadır ve bu kültürel miras potansiyelinden dolayı şehrin bu tarihi kesimi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 1974’te kentsel sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. 

Mardin’in ilçelerindeki geleneksel mimari, bazı farklılıklarla birlikte, kent merkezindeki Mardin evleri 
ile benzerlik göstermektedir. Midyat, Savur ve Derik ilçelerinde var olan geleneksel mimarinin örnekleri 
kentteki geleneksel dokunun bir parçası niteliğindedir.
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Mardin Camileri
Cami, İslam coğrafyasında önem taşıyan birincil devlet yapısı olarak tanımlanmaktadır. İslam dininin 

farklı coğrafyalara yayılması ile birlikte gelişme gösteren cami yapısının bazı özellikleri ise değişmek-
sizin süreklilik göstermiştir. İslam topraklarında dini bir simge özelliği sergileyen cami, plan tipolojiler-
ine göre enine planlı camiler, zaviye tipi camiler, tek veya çok kubbeli camiler olarak tasnif edilmektedir                          
(Eyice, 1993:71).

Anadolu Türk Mimarisi’ni dolaylı bir şekilde etkilediği düşünülen mihrap önü kubbeli, enine gelişme 
gösteren, ana mekânlı ve geniş avlulu cami plan tipi ilk dönemlerde, Artuklu kültür çevresinde kapalı bir 
bölge üslubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim söz konusu plan tipi, 14.yy’ın son devirlerinde Beylikler 
Devri mimarisinde olgunlaşarak yeniden uygulama alanı bulmuştur (Altun, 1978:270). 12. ve 13.yy’da yeni 
arayışlarla şekillenmeye başlayan Artuklu Dönemi cami mimarisi, yarım asır gibi kısa bir sürede büyük bir 
gelişme göstererek yapılarda uygulanmıştır. 

Artukluların kentte hüküm sürdükleri ilk dönemlerde yoğun bir imar faaliyetine giriştikleri bilinme-
ktedir. Anadolu Türk Devri mimarisinde ön ya da örnek teşkil edebilecek yapı veya yapı gruplarının tasar-
lanması, Artuklu Devri’nde gerçekleşmiştir. Anadolu ve Kuzey Suriye arasında bir geçiş bölgesi özelliği 
sergileyen Mardin’de Artuklular, benimsedikleri mimari değerler ile Anadolu coğrafyasından farklı, bazen 
de ona örnek teşkil edecek özgün bir mimari ortam yaratmışlardır (Alioğlu, 2003:22). Anadolu coğrafyasın-
da gelişerek yeni boyutlara ulaşacak olan cami ve medrese plan şemalarının önemli uygulamaları, Mardin        
mimarisinde yoğun bir şekilde karşımıza çıkar (Altun, 1978: 127). 

Bölgesel tipolojiler ele alındığında cami mimarisinin en erken örneklerini gördüğümüz Güneydoğu 
Anadolu’da, Selçuklu Devri öncesinde inşa edilmiş ve daha sonraki dönemlerde eklemeler yapılmış olan 
yapılar, şüphesiz Türkiye’nin bezeme kurgusu ve anıtsallığı açısından ayrıcalıklı anıtlarıdır (Kuban, 2002: 92).
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Tarihi süreç boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, kuşkusuz dini mimarinin zenginliği 
konusunda önem arz eden Ortaçağ’ın en önemli kentlerinden biridir. Anadolu Türk Mimarisi’nde yoğun olarak 
kullanılan plan ve yapı tipolojilerini Mardin mimari anıtlarında görmek mümkündür. Mardin’de inşa edilen 
cami ve mescitlerde görülen en önemli özellik, harim (ana) mekânının enine planlı bir form içermesidir. Söz 
konusu form, mihrap önüne paralel bir veya birden fazla sahından oluşmaktadır (Eyice, 1993:67; Altun,1971:127). 
Mardin cami mimarisinde sıkça uygulanan bu düzenleme, değişik ayrıntıları ile üç farklı şemayı sergileme-
ktedir.  Kitabesinde, 12.yy’da yapıldığı bilinen Mardin Ulu Camii, 14.yy’a tarihlendirilen Latifiye ve Melik 
Mahmut (Bab-us Sor) camilerinde bu üç farklı şemayı görmek mümkündür (Altun, 1971). 

Mardin Ulu Camii (12.yy), mihrap duvarına paralel enine uzanmış üç sahından oluşmaktadır. Dik-
dörtgen planlı olan harim mekânı, üç sahınlı olup beşik tonoz ile örtülüdür. Yapı, üç sahınlı ana mekânın iki 
sahınını kesen, mihrap önünde kuvvetli altı paye üzerine oturtulan kubbe ile örtülüdür. Dıştan yivli formlu olan 
kubbe, içten ve dıştan yapının genel mimarisine hâkim bir konumdadır. Mardin Ulu Camii’nin kubbesindeki 
yivli düzenlemenin, uygulandığı tarihten itibaren Mardin ve çevresindeki yapılarda uygulanan bir gelenek 
haline geldiği görülmektedir (Altun, 1971:30). Mardin Latifiye Camii (14.yy), Mardin Ulu Camii’nde uygulanan 
plan kurgusuna benzer ikinci bir şema çerçevesinde enine gelişen ana mekânı örten mihrap önü kubbesi, 
iki yana doğru uzanan beşik tonozlu iki sahından oluşmaktadır. Latifiye Camii’nde uygulanan plan şeması, 
yörede tek olma özelliğine sahiptir. Mardin Melik Mahmut (Bab-es Sor) Camii’nde (14.yy) ise üçüncü şema 
olarak zikredilen harim mekânının tek bir kubbe ile örtülü olduğu düzen mevcuttur. Yapıda, sahın düzenlem-
esinin olmaması ile birlikte ana mekân tek bir bölüm halinde hiçbir kesintiye uğramamaktadır. Mihrap önü 
kubbeli olan yapının yan kanatları tonoz ile örtülmüştür. Melik Mahmut Camii’nde uygulanan plan kurgusu, 
bölgedeki yapılarda sıkça görülen bir form olarak karşımıza çıkmaktadır (Yeşilbaş, 2020). 

Mardin cami mimarisinde görülen söz konusu plan ve şemalar, bölgedeki diğer camilerde de bel-
li bazı öğeler değişmeksizin sürekli gelişim göstermiştir.  Mardin cami mimarisinde uygulanan plan 
şemaları göz önüne alındığında; Reyhaniye Camii (15.yy. sonu/16.yy başı) ve Zairi/Şeyh Muhammed Zır-
rar Camii’nde (17.yy), Mardin Ulu Camii planının yöredeki enine gelişme gösteren, mihrap önü kubbeli 
yapıların gelişmiş hali olarak tercih edilmiştir. Mardin’de inşa edilen Şeyh Mahmut Turki (Şeyh Ali) Camii  
(15.yy) ana mekânı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plan şeması sergilemektedir.  Payelerle iki 
sahına ayrılan ana mekân beşik tonoz ile örtülüdür.  

Mardin camileri içinde tekke biçimine yakın bir plan özelliği sergileyen, ana mekânı tek bir örtüye 
sahip küçük çapta camiler de bulunmaktadır. Söz konusu camiler, Hamit Camii (15.yy), Kuseyri Camii (16.
yy) ve Halife Ömer Camii (18.yy)’dir. Arap Camii (16.yy) ve Şeyh Şaran Camii (18.yy) ise tekne tonoz örtü 
sisteminin uygulandığı örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır (Altun, 1971: 29-64).



XXVII

Revaklı avlu, Mardin’deki sivil ve dini mimaride sıkça kullanılan bir uygulamadır. Mardin Ulu Camii, 
Latifiye Camii ve Melik Mahmut Camii, revaklı avlu düzenlemesinin görüldüğü camiler olarak sıralanabilinir. 
Mardin Ulu Camii’nde görülen revaklı avlu düzenlemesinin, Anadolu Türk Mimarisi’nde ilk olma özelliği serg-
ilediğini söylemek mümkündür (Altun, 1971:130). Mardin cami mimarisinde avlu, revaklı ve eyvanlı bir düzen-
lemeye sahip olmasının yanı sıra bir yazlık mescit mihrabı içeren duvarlı bir düzenleme olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Mardin dini ve sivil mimaride selsebilli eyvan düzenlemesi sıkça kullanılmıştır. Yörenin iklim 
koşullarından kaynaklı, eyvan tercih edilmektedir. (Kuban, 2002:103.) 

Mardin Camii mimarisinde süsleme tezyinatına bakıldığında; geleneksel yapı malzemesi olarak bilin-
en sarımsı kalker taşın, Mardin dini mimarisinde süsleme unsuru olarak farklı tekniklerde sıkça kullanıldığı 
görülmektedir. Söz gelimi, kakma tekniği olarak bilinen, yapı malzemesinin üzerine farklı renkteki bir mal-
zemenin kakılması ile oluşturulan düzenleme/süsleme Mardin dini mimarisinde uygulama alanı bulmuştur 
(Yeşilbaş, 2020: 29). Nitekim camilerin kapılarında, kubbelerinde, minarelerinde, mihraplarında, kubbeye 
geçiş elemanlarında, pencere ve nişlerinde bunu görmek mümkündür.
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Mardin Türbeleri
Türbeler, sultanlar, saray mensubu kişiler, evliyalar, din adamları ve ünlü şahıslar için yapılan anıt 

mezarlardır. Camilerden sonra ikinci derecede önem taşıyan türbe yapıları, İslam coğrafyasında Türkler’in 
hüküm sürdükleri bölgelerde uygulanıp yaygınlaşmış bir yapı türü olarak karşımıza çıkar. Türbelerin üstü 
genellikle ya çatı ile ya da konik külah ile örtülüdür. Bu mezar anıtları, bir yapı topluluğunun bünyesinde ya 
da cami avlularındaki mezarlık alanlarında bulunurlar. Mezar anıtları plan kurgusu açısından, çokgen köşeli 
bir plan üzerinde yer alırlar veya daire formlu ve kubbe ile örtülen bir yapı grubu olarak da görülürler (Arse-

ven,1973: 66). 
Mardin dini ve sivil mimarisinde geleneksel malzeme olarak bilinen ve hemen her devirde kullanılan 

açık renkli, sarımtrak renkteki kalker taşı kullanılmıştır. İncelenen türbe ve zaviyelerde kesme ve moloz 
taşın yanı sıra tuğla malzemenin de kullanıldığı görülmektedir. Mardin mezar anıtlarında, genellikle süsleme 
kompozisyonuna büyük ölçüde yer verilmemekle birlikte Hamza-i Kebir Zaviyesi’nde süsleme olarak giriş 
açıklığı üzerinde çini malzemenin taş malzeme üzerine kakma tekniğiyle uygulandığı görülmektedir (Yeşilbaş, 

2020: 52).         
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Mardin ve çevresinde inşa edilen yapıların genellikle çok işlevli oldukları ve bünyesinde farklı yapı 
gruplarına yer verdikleri gözlemlenmiştir. Söz konusu yapı grupları, medrese-zaviye, medrese-mescit, 
medrese-cami, zaviye- mescit gibi ikili karakter gösteren yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Altun,1971: 

126; Alioğlu, 2003: 49). Bir yapı topluluğu bünyesinde inşa edilen mezar anıtlarının yanı sıra münferit inşa 
edilmiş mezar anıtları da mevcuttur. Mardin sultanları ve melikleri, kimi zaman banisi oldukları cami, 
medrese gibi yapılarda kendileri ve aile bireyleri için türbe/mezar bölümleri inşa ettirmişlerdir. Söz gelimi, 
Akkoyunlu sultanı tarafından inşa edilen Sultan Kasım Medresesi’nde medreseyi yaptıran Sultan Kasım ve 
eşi Esma Hatun’un mezarları bulunmaktadır. 15.yy’da inşa edilen Hamza-i Kebir Zaviyesi ise zaviye-türbe 
fonksiyonu ile yapılmış bir başka yapıdır (Erdal, 2020: 455; Yeşilbaş, 2014: 174).

Türbelerde plan ve form birliğinden bahsetmek mümkün değildir. Nitekim incelenen yapılar, değişik 
plan ve form özelliği göstermelerine karşın, kare planlı-kubbeli veya dikdörtgen planlı-tonozlu bir düzenleme 
sergiledikleri gözlemlenmektedir. Söz gelimi,  Cihangir Türbesi (15.yy), Şeyh Kasım Halveti Türbe-Mesciti 
(15.yy sonu/16.yy başı), Melik Mahmut Cami Türbesi (14.yy), Zinciriye Medresesi Türbesi (14.yy) ve Şe-
hidiye Medresesi Türbesi (13.yy)  kare veya dikdörtgen planı olup tonoz ile örtülüdür. Hatuniye Medresesi 
Türbesi (12.yy’ın son çeyreği) ve Kasımiye Medresesi Türbesi (14.yy sonu/15.yy) kare veya dikdörtgen planlı 
olup kubbe ile örtülen yapılardandır (Göyünç, 1991: 121; Altun,1971: 126). 

Mardin Kiliseleri/Manastırları
Geçmişten günümüze kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Mardin ve çevresi, Hıris-

tiyan dini mimarisi bakımından oldukça zengindir. Kültür Envanteri Projesi kapsamında, Mardin merkezde 
ve ilçelerinde, Süryani ve Ermeni (Ortodoks, Katolik ve Protestan) cemaatlerine ait çok sayıda kilise ve 
manastır kayıt altına alınmıştır. 

Erken Hıristiyan Dönemi’nden 19.yy’a kadar uzanan farklı dönemlerde yapılmış örnekler söz konu-
sudur. Deyrul-Zafaran Manastırı, Surp Kevork Kilisesi ve Mar Hırmız Keldani Kilisesi, erken dönem dini 
yapılarına örnektir. Bölgedeki pek çok manastır, 6. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Akyüz, 1998). Kırklar Kilisesi 
ve Mort Şmuni Kilisesi, 6. yüzyıl yapılarını temsil ederken; Meryem Ana Kilisesi, Mor Yusuf Kilisesi ve Mor 
Efrem Manastırı 19. yüzyılda, Mor Petrus Pavlus Kilisesi ise 20. yüzyılda inşa edilmiştir (Aydın, 2019: 27).

Bölgede yaşayan Hıristiyanlar dini ibadetlerini yerine getirebilmek için tek mekanlı kiliselerden 
anıtsal kiliselere kadar çeşitlilik gösteren birçok eser inşa etmiştir. Mardin’deki diğer yapılar gibi kilise-
lerde de kullanılan ana malzeme, yöresel kireç taşıdır. Envanter çalışmasına konu olan kiliselerin üze-
rinde, çeşitli yönlerde Hıristiyanlarca sembolik bir önem taşıyan çan kuleleri bulunmaktadır. Genel olar-
ak çokgen kaide üzerine yükselen çan kulelerinin üzeri 6 payenin taşıdığı dilimli bir kubbe ile örtülüdür.
Manastırı 19. yüzyılda, Mor Petrus Pavlus Kilisesi ise 20. yüzyılda inşa edilmiştir  (Aydın, 2019: 27).

Bölgede yaşayan Hıristiyanlar dini ibadetlerini yerine getirebilmek için tek mekanlı kiliselerden 
anıtsal kiliselere kadar çeşitlilik gösteren birçok eser inşa etmiştir. Mardin’deki diğer yapılar gibi kiliselerde 
de kullanılan ana malzeme, yöresel kireç taşıdır. Envanter çalışmasına konu olan kiliselerin üzerinde, çeşitli 
yönlerde Hıristiyanlarca sembolik bir önem taşıyan çan kuleleri bulunmaktadır. Genel olarak çokgen kaide 
üzerine yükselen çan kulelerinin üzeri 6 payenin taşıdığı dilimli bir kubbe ile örtülüdür.
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Kayıt altına alınan manastırların etrafı sur duvarını andıran yüksek duvarlar ile çevrelenmektedir. 
Manastırlar genel olarak, avlu etrafında şekillenen kilise, misafirhane, papaz evi, eğitim mekanları, görev-
li odaları ve farklı işlevlerde kullanılan yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Mardin’de belgelenen kilisel-
erde parokial tip, manastır tipi, merkezi tip ve kompozit tip olmak üzere 4 farklı kilise tipi söz konusudur. 
Bunların dışında bazilika planlı kilise özelliği gösteren, 3 ve 5 nefli kilise örneklerine de rastlanılmaktadır. 
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Parokial tipteki kiliseler, genel olarak küçük ölçekli olup tek neften oluşmaktadır.  Doğu-batı yönünde 
uzanan, dikdörtgen planlı bu tip kiliselerin doğusunda apsis, naosun kuzey ve güneyinde ise üst örtünün taşın-
masına yardımcı olan kemerler bulunmaktadır. Midyat’daki Mor İzozel (Altıntaş) ve Mor Kuryakus (Bağlar-
başı), Savur’daki Mor Yuhanna (Dereiçi) ve Ömerli’deki Mor Cırcıs kiliseleri, kırsal bölgelerde karşılaştığımız 
bu plan tipindeki kiliselere örnek teşkil ederler (Akyüz, 1998).

Manastır tipi kiliseler, kuzey-güney yönünde dikdörtgen plan özelliği göstermektedir. Bu tür kiliseler 
manastırların ana kiliselerinde uygulan bir plan tipidir. Manastır tipli kiliselerin doğusunda apsis, apsisin 
kuzey ve güneyinde ise pastaforium hücreleri bulunmaktadır. Ana kilise, manastır tipi iken; diğerleri farklı 
plan özellliği göstermektedirler. Midyat ilçesindeki Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı’ndaki Anastasia 
Kilisesi, Mor Gabriel Manastırı’ndaki Mor Abrahom Kilisesi ve Mor Yakup Kilisesi, en güzel manastır tipi 
kilise örneklerindendir (Akyüz, 1998). 

Merkezi tipli kiliselerde, naos alanının üzeri tüm alanı kaplayan bir kubbe ile örtülüdür. Naosun 
doğusunda bulunan apsis ve pastaforium hücrelerinin üzeri yarım kubbe veya çapraz tonoz ile örtülüdür. 
Bölgede nadir karşılaşılan bir plan tipi olan bu kiliselere, Mar Hırmız Keldani Kilisesi (Artuklu) ve Meryem 
Ana Kilisesi (Midyat/Anıtlı) örnek teşkil etmektedir. 

Bir diğer kilise plan tipi ise parokial ve manastır tipli kiliselerin birleşiminden meydana gelmiş kom-
pozit tipli kiliseler oluşturmaktadır. Bu tip kiliselerde, doğu-batı yönlü uzanan naos alanı, naosun doğusunda 
ise manastır tipli kilise özelliği gösteren apsis ve pastaforium hücreleri yer almaktadır.  Mor Şimuni Kilisesi 
(Midyat), Mor Barsavmo Kilisesi (Midyat), Kırklar Kilisesi (Artuklu), Mar Petrus ve Mar Pavlus Kiliseleri 
(Artuklu) kompozit plan özelliği taşıyan kilise örneklerindendir.
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Mardin Abbaraları
Arapça  “abbar” sözcüğünden türetilen abbara, bir yerden bir yere geçmek, aşmak anlamına gelmek-

tedir. Abbara, bir sokak üzerindeki mekânları ve diğer sokakları bir kemer açıklığı ile birbirine bağlayan, 
geçit görevi üstlenen mimari bir öğedir. Tarihi kent Mardin’de abbara olarak bilinen bu unsur, Şanlıurfa’da 
kabaltı, Siverek’te kantarma, Siirt’te ise sabat olarak adlandırılmaktadır.  (Közcü, 2016:11; Parlak, 2012: 115; 

Erdal ve Tümer, 2018: 733) .

Abbaralar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin iklimsel özelliklerinin olumsuz koşullarından korun-
mak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda inşa edilmişlerdir. Sokakların üzerinde, evlerin alt kısımda bir geçit 
bırakılarak oluşturulan abbaralar, kamusal bir sığınak yeri gibidir. Mardin abbaraları, kentsel açıdan din-
lenme, bekleme veya buluşma alanı olarak da düşünülebilinir. Abbaranın kendisi kamusal bir özellik ser-
gilerken; üstü özel mülkiyet durumundadır. Abbaralar, sokaklarda geçit görevi üstlenmelerinin yanı sıra 
hem güvenli, hem de gölgelik bir ortam yaratma görevini de yerine getirirler. Ayrıca bu yapılar, sıcak yaz 
aylarında sokak üzerinde serin bir havanın oluşmasına da imkân vermektedirler (Erdal ve Tümer, 2018: 733, 

Dalkılıç ve Aksulu, 2004: 315).
Mardin panoramasında abbaralar sıkça görülen mimari bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan Mardin’de aynı sokak veya mahalle içerisinde birden fazla ab-
baraya rastlamak mümkündür. Topografyanın eğimine bağlı ve sokakların yönelişine göre dik veya paralel 
uzanan abbaralar, genellikle kaba yonu taştan inşa edilmişlerdir. Doğu-batı, kuzey-güney yönlü dikdörtgen 
planlı olan abbaralar, dışarıya basık, sivri ya da yarım daire kemerler ile açılmaktadır.  Abbaralar çapraz 
veya beşik tonoz ile örtülüdür (Şimşek, 2013: 36). Mardin abbaraları, plan, biçim, örtü sistemi ve altında 
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konumlandığı mekânın çeşitliliği açısından benzer özellikler sergilemektedirler. Mardin abbaraları, L, I ve T 
plan tipi olmak üzere üç farklı plan tipolojisine sahiptirler (Erdal ve Tümer, 2018: 742). Topoğrafyanın imkan-
ları dahilinde sokakların üzerinde inşa edilen abbaraların, birkaç metre uzunluk ve genişliğe sahip oldukları 
görülmektedir. 
Genellikle evlerin altından geçen abbara, hem evin, hem de sokağın bir öğesi olup ikili bir özellik sergileme-
ktedir. Abbaralar, kimi zaman üstünde inşa edildiği evin tamamını; kimi zaman da evin bir bölümünü taşırlar 
(Erdal ve Tümer, 2018: 738).

Mardin Çeşmeleri
Genellikle hayrat olarak yaptırılan çeşmeler, kent, kasaba ve yerleşim merkezinde olmasının yanı sıra 

ana yolların kenarlarında, açık yerlerde de inşa edildikleri gözlemlenmektedir (Yıldız, 2008: 285, Yeşilbaş, 
2007: 27). Türk mimarisinde görülen en eski tarihli çeşmelerden biri, Mardin’de, Artuklu Meliki Necmeddin 
İlgazi tarafından 1109-1122 tarihleri arasında geniş bir külliyenin parçası olarak inşa ettirilmiştir. Yapımın-
da taş malzeme kullanılan çeşme, sivri kemerli olup tonoz örtülüdür (Eyice, 1993:  287). 

Mardin mahallelerinde, özellikle sokakların kesiştikleri noktalarda çeşme yapılarının varlığı dikkat 
çekmektedir.  Mardin çeşme mimarisinde düzgün kesme ve moloz taş malzeme kullanılmıştır (Yıldız, 2008: 

213). Mardin çeşmeleri, genellikle yarım daire veya sivri kemerli bir niş içerisinde, selsebilli eyvan formunda, 
tek kurnalı ve yalaklı olarak kurgulanmışlardır. 

Mardin çeşmeleri, bulundukları yer ve cephe kompozisyonlarına göre iki farklı gruba ayrıldıkları bilin-
mektedir. Bulundukları yere göre, bağımlı veya bağımsız olarak gruplandırıldığı gibi; eyvan duvarına bitişik 
bir tarzda uygulanan çeşmeler de cephe kompozisyonlarına göre sepet kulplu, dilimli, sivri veya yarım daire 
kemerli olarak yapıldıkları gözlemlenmektedir (Yıldız, 2008: 180-185). 
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Mardin çeşme mimarisinde işlevselliğe önem verildiği için süslemeye pek yer verilmemiştir. Genel-
likle çeşmelerde süsleme, taş malzeme üzerine işlenmiş olup bitkisel ve geometrik motiflerin oluşturduğu 
bir düzenlemeye sahiptir. Çeşme mimarisinde, bitkisel ve geometrik motiflerin yanı sıra yazı ve mukarnas 
süslemelerinin de varlığı söz konusudur. Çeşmelerde yazı, taş malzeme üzerine celi sülüs harflerle kabartma 
şeklinde yazılan kitabelerde görülmektedir (Yıldız, 2008: 211). 

Mardin Çarşıları
Kent dokusu içerisinde büyük bir alanı kaplayan ticaret yapıları, kentlerin gelişmişliğini doğrudan 

gösteren yapılardır. Mardin ve çevresinin, Ortaçağ’da ticaret hareketliliğinin yaşandığı ve kervan ticaretinin 
yoğun bir şekilde yapıldığı bir bölge olduğu bilinen bir gerçektir. Coğrafi konumu açısından Anadolu, Kuzey 
Suriye ve Mezopotamya arasındaki önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer alan Mardin, bu nedenle 
prehistorik çağlardan itibaren ticaret ağının merkezi konumundadır.
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Mardin ticaret yapıları olan bedesten ve çarşılar, genellikle bir yapının vakfı arasında sayılmak-
tadır (Eyice, 1992: 308). Mardin çarşılarının kentin nüvesini oluşturan Mardin Ulu Cami etrafında oluştukları 
görülmektedir. Genellikle çarşılar, Marangozlar Çarşısı, Aktarlar Çarşısı gibi satılan aynı cins ürüne göre 
veya icra edilen el sanatlarına göre adlandırılmışlardır (Çam 1991: 335). Doğu-batı yönünde uzanan çarşıların 
üstü açık çarşı plan tipine sahip olduklarını; yan yana bitişik dükkânların karşılıklı cephelerde dizildiklerini ve 
kentin yüksek bir tepe üzerinde konumlanması nedeniyle de teraslanma şeklinde kurgulandıklarını görme-
kteyiz. Dükkân bölümleri dikdörtgen planlı olup kuzey-güney yönünde uzanır konumdadırlar. Yörenin iklim 
koşulları nedeniyle üstü açık inşa edilen çarşıların farklı dönemlerde geçici malzemelerle örtülmüşlerdir. 
İçten çapraz veya beşik tonoz ile örtülü olan dükkânlar, dıştan düz dam şeklindedir. Mardin çarşı mimarisinde 
işlevsellik ön planda olduğu için süsleme unsurlarına pek yer verilmediği dikkat çekmektedir (Yeşilbaş, 2018: 

102-109). Mardin çarşıları, birer arasta özelliği sergilemektedir. Mardin çarşılarında inşa malzemesi olarak 
yörenin karakteristik taşı olan sarı kalker taşı, kesme, moloz ve kaba yonu teknikleri şeklinde uygulandığı 
görülmektedir.
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Kaya Mezarlar
Mardin ilinde tespit edilen kaya mezarlarının coğrafi dağılımına baktığımızda, ilin kuzey kesiminde 

yer alan Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde yoğunluk kazandığını görürüz. Yapılan envanter çalışma-
larında, üç farklı kaya mezar tipi belirlenmiştir. En yoğun olan tip, ana kayaya oyulmuş, genelde bir odadan 
oluşan, dikdörtgen veya kare biçimli bir giriş açıklığı olan, kimi zaman da bu giriş açıklığının önünde dromosu 
bulunan kaya mezarlarıdır. Bu tek odalı mezarların duvarlarında arcosoliomlu  veya arcosoliumsuz klineler  
yer almaktadır. Ayrıca arcosoliumlu ve ana kayaya oyulmuş bir sandukanın (khamosorion) mevcut olduğu 
örnekler de bulunmaktadır . Çok odalı olan ve kompleks adını verdiğimiz kaya mezarları  ise ikinci grup 
örnekler olarak daha az sayıda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, iki veya üç odadan oluşmakta ve her odada en 
az iki adet kline bulunmaktadır.

5 Derik ilçesi Dumanlı Mahallesi Başkavak Mezrası Kaya Mezarı’nı örnek verebiliriz.

6 Midyat ilçesi Yolbaşı Mahallesi Hırbe Reş Mevkii Kaya Mezarı’nı örnek verebiliriz.

7 Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi Berroja Kayalık Alan Yerleşimi 1 Nolu Kaya Mezar’ı örnek verebiliriz.

8 Midyat ilçesi Çalpınar Mahallesi Sitole Kayalık Alan Yerleşimi 3 No’lu Kaya Mezarı ile Mazıdağı ilçesi Avrihan Harabeleri Nekropol Alanı’ndaki kaya mezarı, kompleks kaya mezarları 

için tipik örnekleri teşkil ederler.
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Envanterdeki sayısal olarak ikinci yoğun tip kaya mezarlar ise üçüncü grubu teşkil eden khamosorion 
mezarlardır. Bu tipe giren örneklerin üzerleri kimi zaman kaya parçalarıyla kimi zaman da kesme blok kapak 
taşları ile örtülü durumdadır. Ana kaya zemine oyularak yapılmış olan bu mezarların bazılarında sandukanın 
duvarlarına yapılmış arcosoliumlu ve arcosoliumsuz klinelere de yer verilerek tekli gömünün yanı sıra çoklu  
gömü de gerçekleştirilmiştir . Savur ilçesinin Hisarkaya Mahallesi’nde bulunan iki adet khamosorion mezar 
örneğinde olduğu gibi mezarın üzerine blok taşlar kullanarak belli bir yükseklik verilmiş; böylelikle mezara 
anıtsallık kazandırılmıştır. 

Yeşilli ilçesinde sadece üç adet örnekten oluşan dördüncü tip kaya mezar ise ana kayanın şekillendi-
rilmesi ile oluşturulmuş piramidal kaya mezarlarıdır. Bu mezarlar, ana kayadan yapılmış, yerden yüksekçe 
bir platform ve bir silme ile çevrelenmiş piramidal külah kısmı olan mezar türüdür.

9 Khamosorion tipi kaya mezarlarının en güzel örneklerini, Savur ilçesi Hisarkaya Mahallesi Kesrika Nazuke Nekropol Alanı ve Savur ilçesi 

Sürgücü Mahallesi Khamosorion Mezar oluşturmaktadır.
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ZİNCİRİYE (SULTAN İSA) MEDRESESİ
Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde 

yer almaktadır. Kesme, düzgün kesme taş ve yer yer bazalt kullanılarak, 1385 
yılında inşa edilen medrese, Melik Necmeddin İsa Bin Muzaffer Davut Bin El 
Melik Salih tarafından yaptırılmıştır(1). Dikdörtgen bir alana oturtulan medrese, 
revaklı avlu etrafında şekillenip, cami, türbe, derslik, öğrenci odaları ve ek me-
kânlardan oluşmaktadır. 2 katlı olarak inşa edilen medreseye, güneyde bulunan 
iki giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Batıdaki girişi sivri kemerli ve sade 
yapılmıştır. Doğudaki giriş kapısı ise dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış ve iki 
sıra bordür ile sınırlandırılmıştır. Dikdörtgen formlu giriş açıklığının üzeri üç dilimli 
niş ile çevrelenmiş olup, girişin her iki yanında sütuncelere yer verilmiştir. Üzeri 
mukarnaslı olan girişin alınlığında ve her iki yanında şerit ve madalyon biçiminde 
kitabeler bulunmaktadır. Bu giriş kapısıyla beşik ve yıldız tonoz ile örtülü korido-
ra geçilmektedir. Bu koridorun karşısında 2. Kat’a çıkılan merdiven, batısında ise 
cami mekânıyla birlikte avluya çıkılır. Üç eyvandan oluşan revaklı avlu, doğu-batı 
yönünde 19,0m, kuzey-güney yönünde 19,30m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. 
Avlunun ortasında dikdörtgen planlı havuz, kuzeyde eyvan içinde selsebil, doğusun-
da cami, batısında ise türbe ve derslik bölümü yer almaktadır. Eyvanın içerisinde 
bulunan selsebil üç bölümlü havuzdan oluşmakta, çeşme ise Bursa Kemerli niş 
içerisine yerleştirilmiştir. Çeşmenin sağ ve solunda oturma sekileri yer almaktadır. 
Kanaldan akan selsebilin suyu avlunun ortasındaki dikdörtgen planlı havuzda to-
planmaktadır. Kanallı ve havuzlu çeşmede suyun kaynağı doğu, ilk havuz gelişme, 
ikinci havuz orta yaş, üçüncü havuz ise ölümü sembolize etmektedir. Avlunun 
batısında, üzeri çapraz tonozlu eyvanın kuzeyinden türbeye, güneyinden ise ders-
lik bölümüne geçilmektedir. Eyvanın giriş alınlığında inşa kitabesi yer almaktadır. 
Derslik bölümü, doğu-batı doğrultusunda 6,45m, kuzey-güney doğrultusunda 
6,55m, ölçülerinde ve kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Derslik bölümünün güney 
duvarında, genişliği 1,07m, derinliği 1,0m yüksekliği ise 3,45m ölçülerinde dışa 
çıkıntılı mihrap bulunmaktadır. Mihrabın üzeri, dıştan yarım dilimli bir kubbeyle 
kapatılmıştır. Üzeri dilimli kubbeyle kapatılan derslik bölümünde çeşitli formlarda 
pencere açıklıkları ve nişler yer almaktadır. Çokgen bir kasnağa oturtulan kubb-
eye geçişlerde tromplardan yararlanılmıştır. Eyvanın kuzeybatısında, üzeri beşik 
tonozlu bir türbe yer almaktadır. Türbe, 5,65m (doğu-batı)x3,08m (kuzey-güney) 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Türbede yuvarlak kemerli niş ve dikdörtgen 

planlı pencere açıklığı yer almaktadır. Avlunun batısında bulunan üzeri beşik tonozlu 
eyvanın güneyinden camiye geçiş sağlanmaktadır. Eyvanın giriş alınlığında kitabe 
bulunmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 10,20m, kuzey-güney yönünde 
6,90m, ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güneyinde genişliği, 
1,30m, derinliği 0,85m ve yüksekliği 4,40m ölçülerinde dışa çıkıntılı mihrap yer 
almaktadır. Mihrabın üzeri, dıştan yarım dilimli bir kubbeyle kapatılmıştır. Mihrabın 
batısında, taş yapımı minber bulunmaktadır. Caminin kuzeyinde, dikdörtgen planlı 
öğrenci odaları yer almaktadır. Yapının 2. Kat’ı, doğu-batı doğrultusunda 10,60m, 
kuzey-güney doğrultusunda 16,0m ölçülerinde dikdörtgen planlı revaklı avlu ile 
revaklı teras etrafında şekillenen üzeri beşik tonozlu, dikdörtgen planlı öğrenci 
odaları ve ek mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlarda çeşitli formlarda pencere 
açıklıkları ve ocak nişleri yer almaktadır. Yapının etrafında çörtenlere yer verilmiş 
olup, bu çörtenlerden aşağı sarkıtılmış zincirler bulunmaktadır. Zemin Kat, türb-
eye giriş sağlayan mekânının tonoz ve duvar yüzeyleri boyanmıştır. Günümüzde 
biyolojik bozulmalar, renk bozulması ve tuzlanmalar mevcuttur. Türbe mekânının 
tonoz ve duvar yüzeyleri, geçirdiği restorasyon çalışması sonucunda çimento es-
aslı malzemeyle sıva ve boya uygulanmıştır. Günümüzde ise bu alanda dökülmeler 
görülmektedir.
Türbenin karşısındaki mescit alanındaki restorasyon sonucunda derzler ve kopan 
parçalar doldurulmuştur. 
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T.C. Mardin Valiliği. (2012). 81 İlde Kültür ve Şehir Mardin. M. Eriş (Ed.) İstanbul.

Günümüzde taşlarda, parça kopmaları, renk bozulması, derz boşalmaları ve tu-
zlanma görülmektedir. Restorasyon geçiren avlunun cephe duvarlarındaki derzler 
ve bazı taşlarda kopan parçalar doldurulmuş, bazı taşlar ise yenilenmiştir. Cephe 
duvarlarında yer yer çatlama, aşınma, parça kopmaları renk bozulması, rutubetle-
nme ve biyolojik bozulmalar görülmektedir. Zemindeki taşlarda parça kopmaları ve 
biyolojik bozulmalar mevcuttur. Çeşmenin restorasyon sonucu tonoz yüzeyleri boy-
anmış, günümüzde dökülme ve rutubetlenme tespit edilmiştir. Duvar yüzeylerinde 
kirlenme, aşınma, rutubetlenme ve tuzlanma görülmektedir. Selsebil üzerindeki 
taşlarda yenileme işlemi yapılmıştır. 

Mescit girişindeki koridor ve mescitteki restorasyon ile tonoz ve duvarların 
derzleri ve taşlarda kopan kısımlar doldurulmuştur. Duvar yüzeylerindeki taşlarda 
yenileme yapılmıştır. Koridor duvarlarında yer yer tuzlanma, renk bozulması ve 
rutubetlenme görülmektedir. Mescit mekânındaki taşlarda kopma, rutubetlenme 
ve renk bozulması görülmektedir. 1. Kat’ta bulunan revaklı terasın duvarlarında 
kirlenmeler, tuzlanma, derz boşalmaları, aşınma ve parça kopmaları mevcuttur. 
1. Kat’ın revaklı avlu duvarlarında renk bozulması, parça kopmaları, biyolojik bo-
zulmalar, rutubetlenme ve yer yer tuzlanma görülmektedir. Zeminde biyolojik bo-
zulmalar ve renk bozulması tespit edilmiştir. Avlunun etrafında şekillenen öğrenci 
odalarındaki duvarlara çimento esaslı sıva ve boya uygulanmış, günümüzde ise 
yüzeylerde dökülme, rutubetlenme ve yer yer biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir.
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HATTUNİYE (SITTİ RADVİYE) MEDRESESİ
Hatuniyye (Sıtti Radviye) Medresesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahall-

esi’nde yer almaktadır. Yapının inşasında, kesme ve düzgün kesme taş kul-
lanılmıştır. Yapının inşa tarihi, H. 1176/7-1185/6 (M. 1763/64-1772/73)’dır. 
Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, açık avlulu medrese plan tipini göstermek-
tedir. İki katlı olarak inşa edilen medrese, iki eyvanlı ve revaklı bir avluya sahiptir. 
Avluya giriş, kuzeydoğu ve güneybatıda bulunan giriş açıklıklarından sağlanmak-
tadır. Güneybatıda bulunan giriş açıklığı, sivri kemerli niş içerisine alınmış ve 
yuvarlak kemerlidir. Bu giriş, 1,08m genişliğinde, 0,25m derinliğinde ve 2,72m 
yüksekliğindedir. Medrese ve mekânlar, doğu-batı yönünde 4,70m, kuzey-güney 
yönünde 9,85m ölçülerine sahip ve dikdörtgen planlı olan avlunun etrafında 
şekillenmiştir. Avlunun batısında, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu öğren-
ci odaları bulunmaktadır. Bu odalar günümüzde kadınlar bölümü, mutfak ve depo 
olarak kullanılmaktadır. Avlunun güneyinde bulunan eyvanın önü kapatılarak mes-
cit olarak kullanıma açılmıştır. Eyvanı kapatan duvarın kuzeyine mihrap eklenmiş 
ve bu mihrabın hemen kuzeyinde ise çokgen planlı bir havuz inşa edilmiştir. Av-
lunun kuzeydoğusunda yer alan giriş açıklığından mescide geçilmektedir. Mescit, 
doğu-batı doğrultusunda 4,75m, kuzey-güney doğrultusunda 9,30m ölçülerinde 
ve dikdörtgen planlıdır. Mescidin güneyinde, 1,07m genişliğinde, 1,03m der-
inliğinde ve 3,07m yüksekliğinde dışa çıkıntı yapan bir mihrap yer almaktadır. 
Sekiz dilimli kemerden oluşan ve her iki yanına sütunceler yerleştirilen mihrabın 
zengin süsleme öğeleri yer almaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları-

na yer verilen mescit, beşik tonozlu olup üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Mescidin doğusunda, 6,10m (doğu-batı)x6,02m (kuzey-güney) ölçülerinde 

kareye yakın dikdörtgen planlı türbe mekânı yer almaktadır. Türbeye giriş, batı 
ve kuzeyde bulunan giriş açıklıklarından sağlanmaktadır. Türbenin içinde Ar-
tuklu Sultanı Kutbeddin İlgazi ve annesi Sıtti Radviye’nin sanduka şeklindeki 
mezarları bulunmaktadır. Türbe alanının güneyinde, 1,07m genişliğinde, 0,90m 
derinliğinde ve 3,06m yüksekliğinde dışa çıkıntı yapan mihrap yer almaktadır. 
Bu mihrap, dokuz dilimli kemerden oluşmaktadır. İçinde zengin süslemeler mev-
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cut olan mihrabın her iki yanında sütuncelere yer verilmiştir. Mihrabın doğusun-
da Hz. Muhamed’in ayak izi bulunmaktadır. Türbenin üzeri kubbe ile örtülmüştür. 
Çokgen kasnağa oturtulan kubbeye geçişlerde, tromplardan yararlanılmıştır. 
Kub- benin içi bir ağ biçimini oluşturacak şekilde doldurulmuştur. Kubbenin içinde 
çeşitli formlarda pencere açıklıkları bulunmaktadır. Farklı dönemlerde restorasyon 
geçiren yapı, ikinci orijinalliğini kaybetmiş ve bazı mekânlar ise günümüze kal- 
mamıştır. Medresenin 2. Kat’ına geçiş sağlayan giriş açıklığı tespit edilememiştir. 
Medresenin güney cephesinde kitabe, doğusunda ise 2 adet mezar yer almaktadır. 
Yapının cephelerinde çörtenlere ve baklava dilimli taş şebekeli pencereye yer ver-
ilen medresede farklı dönemlerde eklemelerin yapıldığı gözlemlenmiştir.

Mescit duvarlarında oluşan derz boşalmaları sıva ile doldurulurken, tamamen 
dökülen kısımlar ise uygun malzeme ile yeniden yapılmıştır. Taşlar, yer yer kireç 
sıva ve boya ile kapatılmıştır. Türbe mekânındaki tromplarda ve aynı yükseklik-
teki taşlarda kireç sıva uygulanmıştır. Duvarlarda ise boşalan derzlerin yeniden 
doldurulduğu görülmektedir. Mihrabın desenlerinde malzeme ve parça kopmaları 
tespit edilmiştir. Avlu duvarındaki yüzeyde, kirlenme ve renk bozulması gözlem-
lenmektedir. Havuzu oluşturan taşlarda, döşemede ve duvardaki bazı kısımlarda 
biyolojik bozulmalar saptanmıştır. Avlu mekânın bazı bölümlerinde yıkılan kısım-
ların, restorasyon çalışması ile kesme ve moloz taşlarının arasına ınkara sıva 
kullanılarak yeniden yapıldığı görülmektedir. Cephe ve döşemedeki taşlarda renk 
bozulması vb. yüzeysel birikintiler oluşmuştur. Cephenin yüzeyinde ise kirlenme 
ve renk bozulması gözlemlenmektedir. Yapıdaki doğramalar günümüze uygun                             
olarak ahşap görünümlü doğramalar ile değiştirilmiştir. Buna ek olarak metal 
kapılar kullanılmıştır.
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Kasımiye (Sultan Kasım) Medresesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahall-
esi’nde yer almaktadır. İnşa kitabeleri bulunmayan medresenin yapımına Artuklular 
Dönemi’nde başlandığı, Akkayonlu Uzun Hasan’ın yeğeni Sultan Kasım Bey tarafından 
1487-1507 yıllarında yaptırıldığı düşünülmektedir. Yapımında kesme, düzgün kesme 
ile moloz taş kullanılan ve dikdörtgen bir alana oturtulan medrese, 2 katlı olarak 
inşa edilmiştir. Açık avlulu medrese plan tipolojisi gösteren yapı; türbe, Hanefil-
er bölümü, Şafiiler bölümü, derslik ve öğrenci odalarından oluşmaktadır. Yapının 
güneyinde, dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmış taç kapı bulunmaktadır. Etrafı 
iki sıra bordür ve silmeler ile sınırlandırılan giriş, üç dilimli bir kemer içine alınmıştır. 
Üzeri mukarnaslı olan giriş açıklığı 1,47m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 2,60m 
yüksekliğindedir. Taş lentolu dikdörtgen formlu giriş açıklığının alınlığında geometrik 
motifler, her iki yanında ise sütunceler yer almaktadır. Girişin kuzeyinde üzeri beşik 
ve çarkıfelek tonozlu koridorun batısından Hanefiler mescidine, koridorun doğusun-
dan ise avluya geçilmektedir. Revaklı avlu, doğu-batı yönünde 18,35m, kuzey-güney 
yönünde 15,70m, ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Avlunun kuzeyinde, eyvanlı bir 
selsebil yer almaktadır. Beş bölümlü havuzdan oluşan selsebilin suyu dar bir kanal 
ile avlunun ortasında, doğu-batı doğrultusunda 6,60m, kuzey-güney doğrultusunda 
3,20m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir havuzda toplanmaktadır. Dikdörtgen bir 
çerçeve içine alınmış çeşme nişinin üzeri mukarnaslı olup her iki yanında sütuncel-
ere yer verilmiştir. Dikdörtgen çerçevenin üzerinde kufî hat ile yazılmış yazıt yer 
almaktadır. Avlunun doğu ve batısında, 3,40m (doğu-batı)x2,90m (kuzey-güney) 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı öğrenci odaları yer almaktadır. Beşik tonozlu olan 
öğrenci odalarının giriş ölçüleri ortalama 0,86m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 
1,50m yüksekliğindedir. Öğrenci odalarında dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına, 

nişlere ve ocak nişlerine yer verilmiştir. Avlunun güneydoğusunda, Şafiiler bölümü 
yer almaktadır. Avlunun güneybatısında, genişliği 0,90m, derinliği 1,20m ve yük-
sekliği 2,10m ölçülerindeki açıklıktan, türbe mekânına geçilmektedir. İçinde 2 adet 
mezarın bulunduğu türbe, doğu-batı yönünde 7,10m, kuzey-güney yönünde 4,0m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Türbenin güneyinde genişliği 0,98m, derinliği 
0,75m, yüksekliği ise 3,0m ölçülerinde olan mihrap yer almaktadır. Mihrabın her iki 
tarafında sütuncelere yer verilmiştir. Mekânın güneyinde, çeşitli formlarda pencere 
açıklıklarına ve dikdörtgen formlu nişler bulunmaktadır. Kuzeyde ocak nişlerine yer 
verilen mekânın üzeri dilimli bir kubbe ile kapatılmıştır. Çokgen bir kasnağa otur-
tulan kubbenin geçişlerinde mukarnaslı tromplardan yararlanılmıştır. Beşik tonoz-
lu ve çarkıfelek tonozlu koridorun batısında yer alan Hanefiler bölümüne, genişliği 
1,07m, derinliği 1,08m ve yüksekliği 1,96m ölçülerindeki açıklıktan geçilmektedir. 

KASIMİYE (SULTAN KASIM) MEDRESESİ
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Hanefiler bölümü, 15,95m (doğu-batı)x6,40m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlıdır. Mekânın güneyinde genişliği 1,30m, derinliği 0,87m, yük-
sekliği 3,80m ölçülerinde dışa çıkıntı yapmış mihrap bulunmaktadır. Dikdörtgen 
bir çer- çeve içerisine alınan mihrabın her iki yanına sütunceler yerleştirilmiştir. 
Mekânın batısında ahşap yapımı minber, doğusunda ise yerden yüksekte tutulmuş 
ahşap yapımı vaaz kürsüsü yer almaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları-
na yer verilen mekânın üzeri kubbe ile kapatılmıştır. Çokgen kasnağa oturtulan 
kubbenin geçişlerinde mukarnaslı tromplardan yararlanılmıştır. Avlunun kuzey-
doğusunda ve kuzeybatısında bulunan üzeri yıldız tonoz ile örtülü bölümden 2. 
Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, doğu-batı yönünde 3,40m, kuzey-güney yönünde 
2,90m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı öğrenci odalarından oluşmaktadır. Beşik 
tonozlu olan öğrenci odalarının giriş ölçüleri ortalama 0,86m genişliğinde, 1,0m 
derinliğinde ve 1,90m yüksekliğindedir. Öğrenci odalarında dikdörtgen form-
lu pencere açıklıklarına, nişlere ve ocak nişlerine yer verilmiştir. Yapının giriş 
bölümündeki taş yüzeylerinde temizleme ve derz doldurma işlemleri yapılmıştır. 
Girişin batı kısmında bulunan Hanefiler mescidinin taş yüzeylerinin derzlerine 
sıva doldurma; taş yüzeylerinde ise temizleme işlemi yapılmış, bazı taşlar yenilen-
miştir. Yüzeylerde aşınma ve rutubetlenme mevcuttur. Taşlarda kirlenme, tuzlan-
ma, rutubetlenme, renk bozulması ve aşınma görülmektedir. Medrese avlusundaki 
taş yüzeylerinde aşınma, parça kopmaları, renk bozulması vb. yüzey kirlilikleri, yer 
yer yağmur akıntıları tespit edilmiştir.

Çağlayan, M. (2016). A Cultural Heritage from Aqquyunlu Period in Anatolia:Mardin Kasımiye Madrasah, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 1113-1146.
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MARUFİYE MEDRESESİ
Marufiye Medresesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 251. Sokak’ta 

yer alan 37 No’lu yapıdır. Eğimli, çokgen ve oldukça geniş bir alana, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılan yapı, avlulu, eyvanlı 2 katlı olarak kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Günümüzde konuta çevrilmiş yapı, 
bölümlere ayrılmış ve farklı aileler tarafından kullanılmaktadır. Sonradan yapılmış 
birçok eklentinin bulunduğu konutlara taş eklenti bölümlerden ve çeşitli formlarda 
açıklıklardan giriş sağlanmaktadır. Cephelerde farklı büyüklüklerde dikdörtgen 
pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulmaları, biyolojik bozulma ve çimen-
to harç ile müdahaleler gözlemlenmektedir. Yapıda, betonarme ve briket malzeme-
lerden yapılmış çok sayıda eklenti bulunmaktadır. 

 Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.
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NECMETTİN KÜLLİYESİ
Necmettin Külliyesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Necmettin Mahallesi’nde yer 

almaktadır. Külliyeden günümüze sadece açık avlulu bir medrese ulaşmıştır. “U” 
plana sahip ve kesme taş yapımı medrese, günümüzde cami olarak kullanılmak-
tadır. Dikdörtgen planlı avluya geçiş, güneyde bulunan basık kemerli ve dikdört-
gen formlu kapıdan sağlanmaktadır. Avlunun etrafında yer alan dikdörtgen formlu 
girişlerden harim mekânına geçiş yapılmaktadır. Harim mekânının güneyinde 
yuvarlak kemerli mihrap, mihrabın batısında ise ahşaptan yapılmış minber bulun-
maktadır. Beşik tonozlu ve üzeri düz dam şeklinde yapılan camide, çeşitli formlarda 
pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Cephelerinde çörtenlere yer verilen caminin 
kuzeydoğusunda kare kaideli yuvarlak gövdeli minare bulunmaktadır. Tek şerefeli 
olan bu minarenin üzeri kubbe ile kapatılmıştır. Caminin batı ve kuzeyinde bulunan 
“L” planlı avlunun sonradan yapıldığı düşünülmektedir. Güneyinde yazlık mihrap, 
kuzeyinde ise abdest alma yeri bulunmaktadır. 

 Farklı dönemlerde restorasyon geçiren caminin harim mekânı ve medrese 
odalarına ait tonoz yüzeylerinde boya uygulanmıştır. Duvarların taş yüzeyleri, 
temizlenmiş, derzleri ve bazı taşlar yenilenmiştir. Duvarlar belirli bir seviyeye ka-
dar ahşap malzemeyle kaplanmıştır. Taşlarda yüzey kirliliği ve yer yer aşınmalar 
tespit edilmiştir. Avluya bakan cephe duvarlarının bazı taşları yenilenmiştir. Avluya 
geçişin sağlandığı kemerli açıklıkta biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. Min-
arede, yüzey kirliliği ve aşınmalar saptanmıştır. Caminin özellikle doğu duvarında 
yoğun bir şekilde renk bozulması gözlemlenmektedir.



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

9

Eminüddin Külliyesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eminüddin Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Anadolu’daki en erken şifâhâne ve tıp medresesi örneklerinden 
olan Eminüddin Küliyesi, külliye şeklinde inşa edilen ilk yapı toplulukları arasında 
yer almaktadır (1). Yapının tarihi ve banisiyle ilgili ilk bilgileri veren Abdülselam 
Efendi’ye (1785-1843) göre Eminüddin Külliyesi’nin inşasına, Mardin Artuklu 
Emiri Emineddin İlgazi (1092) tarafından başlanmış ve daha sonra kardeşi olan 
Necmeddin İlgazi (1108/09-1122/23) tarafından da yapının inşası tamamlan-
mıştır. Bu tarihlerden hareketle külliyenin, Mardin’deki en erken Artuklu yapısı 
olduğu belirtilmektedir (2). 2019-2020 yılında, şahsi mülkiyet olan hamam 
dışında tümüyle restore edilen külliyenin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan külliye, avlu ve avlunun etrafında 
şekillenen cami, medrese, hamam, çeşme ve heladan oluşmaktadır. Doğu-batı 
yönünde 17,60m, kuzey-güney yönünde 20,0m ölçülerindeki avluya, kuzeyde 
bulunan dikdörtgen formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Mâristan 
Çeşmesi denilen çeşme, avlunun doğusunda yer alan iki kemerli bir kısmın içinde-
dir. Avlunun güneyinde, üzeri çapraz tonozlu üç gözlü son cemaat revakı bulunan 
cami bulunmaktadır. Camiye, revakın güneyinde bulunan 2 adet giriş açıklığından 
geçiş sağlanmaktadır. Doğuda bulunan giriş açıklığı, 0,90m genişliğinde, 1,0m 
derinliğinde ve 1,75m yüksekliğinde olup basık kemerlidir. Batıda bulunan giriş 
açıklığı ise 1,0m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 1,85m yüksekliğinde olup 
yuvarlak kemerlidir. Her iki girişin arasında 0,80m genişliğinde, 0,35m derin-
liğinde ve 1,75m yüksekliğinde yazlık mihrap bulunur. Harim mekânı, doğu-batı 
doğrultusunda 16,0m, kuzey-güney doğrultusunda 4,30m ölçülerinde ve dik-

dörtgen planlıdır. Harim mekânında kıble yönünde 2 adet mihrap bulunmaktadır. 
Doğuda bulunan mihrap, 0,75m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 1,85m 
yüksekliğindedir. Yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilen mihrabın her iki yanına 
sütunceler yerleştirilmiştir. Dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınan mihrap nişi, 
0,75m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 1,75m yüksekliğindedir. Harim mekâ

EMİNÜDDİN KÜLLİYESİ
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nının güneybatı köşesinde, taş yapımı minber bulunmaktadır. Çeşitli formlarda 
niş ve pencere açıklıklarına yer verilen cami, içten beşik tonozlu; dıştan üzeri 
düz dam ile örtülüdür. Caminin kuzeybatı köşesine bitişik vaziyette, dikdörtgen 
planlı ve üzeri çapraz tonozlu imam odası mevcuttur. Üç çapraz tonozun örttüğü 
son cemaat yeriyle birlikte cami, 14./15.yy’larda. yenilenmiş izlenimi vermektedir 
(3). Avlunun kuzeyinde, medrese bulunmaktadır. Medreseye, güneye bakan 1,0m 
genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 1,85m yüksekliğindeki giriş açıklığından geçiş 
sağlanmaktadır. Dikdörtgen formlu olan giriş açıklığın üzerinde yuvarlak kemerli 
pencere açıklığı bulunmaktadır. Medrese, doğu-batı yönünde, 2,20m kuzey-güney 
yönünde 4,55m ölçülerinde, dikdörtgen planlı bir hol ve holün doğu ile batısında 
olmak üzere iki yanında bulunan dersliklerden oluşmaktadır. Holün doğusunda 
bulunan derslik, 7,62m (doğu-batı)x3,70m (kuzey-güney) ölçülerinde ve dikdört-
gen planlıdır. Sivri kemerli nişlere ve çeşitli formlarda pencere açıklıklarına sahip 
derslik, içten çapraz tonozlu; dıştan ise düz dam ile örtülüdür. Holün batısında 
bulunan derslik, 3,95x3,95m ölçülerinde kare planlıdır. Sivri kemerli nişlere ve 
yuvarlak kemerli pencere açıklıklarına yer verilen derslik, içten çapraz tonozlu; 
dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. Medrese, günümüzde misafirhane olarak 
kullanılmaktadır. Avlunun doğusunda hamam bulunmaktadır. Günümüzde ahır 
olarak kullanılan dikdörtgen planlı hamamın güneyinde, 2 adet destek payandası 
vardır. Çeşitli formlarda pencere açıklıklarına yer verilen hamamın üzeri, çokgen 
kasnağa oturtulmuş kubbe ile örtülüdür. Avlunun doğusunda, hela ve abdest alma 
yeri; batısında ise banyo bulunmaktadır. Avlunun güneydoğusunda bulunan terasın 
güneyinde üzeri istiridye kabuğu şeklinde yapılmış yazlık mihrap bulunmaktadır.

(1-2) https://islamansiklopedisi.org.tr/eminuddin-kulliyesi 
(3 ) Altun, A. Anadolu’da Artuklu Devri Medreselerinin Plan Şemaları Üzerine Notlar, Vakıflar Dergisi, X, 1973, s.229,234.
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Cihangir Bey Zaviyesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Dikdörtgen bir alana oturtulan zaviyenin yapımında kesme ve düzgün 
kesme taş kullanılmıştır. Yapının doğu kanadına, güneyde bulunan sivri kemerli niş 
içerisine alınmış 1,06m genişliğinde, 1,15m derinliğinde ve 2,15m yüksekliğindeki 
giriş açıklığandan geçiş sağlanmaktadır. Üzeri çapraz tonozla örtülü bölümün 
batısındaki dikdörtgen formlu giriş açıklığından batıdaki harim mekânına geçiş 
sağlanmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 10,35m, kuzey- güney yönünde 
5,95m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güneyinde, genişliği 
0,80m, derinliği, 0,75m ve yüksekliği 2,25m ölçülerinde dışa çıkıntılı mihrap bu-
lunmaktadır. Harim mekânının kuzeybatısında, Cihangir Bey Türbesi yer almak-
tadır. Harim mekânında çeşitli formlarda pencere açıklığı ve nişlere yer verilmiştir. 
Harim mekânının üzeri düz dam şeklinde, çapraz ve beşik tonozludur. 

Restorasyon çalışması sonucu çapraz tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Boşalan 
derzler ve kopan taş parçaları sıva ile doldurulmuştur. Duvar yüzeylerinin bazı 
kısımları kireç esaslı sıva ile kapatılmış ve eksik kısımlarındaki taşlar yenilen-
miştir. Duvarlardaki taş yüzeylerinde renk bozulması, aşınma, rutubetlenme, bi-
yolojik bozulmalar ve tuzlanmalar tespit edilmiştir. Pencere açıklıklarında biyolojik 
bozulmalar görülmektedir. Tonoz yüzeylerindeki boyada dökülmeler, çatlama, ru-
tubetlenme, kabarma, küflenme saptanmıştır. Duvarlarda beşeri kaynaklı tahribat 
gözlemlenmektedir. Yapı cephesindeki taş yüzeylerinde renk bozulması, aşınma, 
parça kopmaları, derzlerde yenilenme görülmektedir. Bazı taşlarda ise yenilemeler 
yapılmıştır.

CİHANGİR BEY ZAVİYESİ
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oturtulan dilimli kubbenin geçişlerinde tromplardan yararlanılmıştır. Cami ve 
kubbe kasnağında, aydınlatma amaçlı pencere açıklıkları bulunmaktadır. Caminin 
oturduğu alanda doğu ve batıda bulunan kapılardan, caminin kuzeyindeki dik-
dörtgen planlı avluya giriş sağlanmaktadır. Doğuda bulunan girişin kuzeyinde, 
Arapça kitabe mevcuttur. Avlunun ortasında şadırvan yer almaktadır. Söz konusu 
avlunun kuzeydoğusunda dikdörtgen planlı şafiler bölümü bulunmaktadır. Şafil-
er bölümünün güney duvarında mihrap ve yuvarlak kemer içine alınmış pencere 
açıklıkları yer almaktadır. Avlunun kuzeybatısında ise kadınlar bölümü mevcuttur. 
Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bu bölümün güney duvarında, dışa 
çıkıntı yapan, oldukça sade mihrap yer almaktadır. Çapraz tonozlu ve üzeri düz 
dam örtülü bu bölümde çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve nişler bulunmak-
tadır. Avlunun kuzeyinde sivri kemer içine alınmış, üç bölümlü havuzdan oluşan 
selsebil yer almaktadır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde, kare kaide üzerinde yük-
selen minare bulunmaktadır. Tek şerefeli olan silindirik gövdeli minarenin üzeri, 
dilimli bir kubbe ile örtülüdür. Şerefe altlığı mukarnaslı olan minarede damla motifi 
ve rozet biçiminde süsleme elemanları yer almaktadır. Bunların dışında üzerinde 
bitkisel süslemelerin olduğu sütunceler, Kûfi karakterli Arapça yazılar mevcut-
tur. Cephelerinde çörtenlere yer verilen caminin güneyinde, destekleme payeleri                     
bulunmaktadır. 
Bu payelerin üzerinde yarım kubbe ve dilimli yarım kubbeler yer almaktadır.

ULU CAMİİ
Ulu Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer almaktadır. 

Caminin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Farklı bölümlerde 
yer alan birden fazla kitabeye sahip caminin, inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte minarenin kaidesinde yer alan kitabeye göre yapı, 1176 yılına tarihlendiril-
mektedir. Birden fazla kitabeye sahip caminin ilk olarak Büyük Selçuklular Döne-
mi’nde inşa edildiği varsayılmaktadır. Ancak plan özellikleri bakımından Artuklu 
Dönemi’ne ait yapının 12. yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiği düşünülmekte-
dir (1) . Revaklı bir avluya sahip olan yapı, mihrap önü kubbeli yapılar grubuna 
girmektedir. Camiye geçiş, avlunun güneyinde bulunan sivri kemerli niş içerisine 
alınmış, dikdörtgen formlu 4 adet giriş açıklığından sağlanmaktadır. Ortadaki ana 
giriş, 1,85 genişliğinde, 1,60m derinliğinde ve 3,45m yüksekliğindedir. Doğu-batı 
yönünde 52,0m, kuzey-güney yönünde 14,0m ölçülerindeki dikdörtgen planlı ha-
rim mekânı, sivri kemerler ve dikdörtgen ayaklar yardımı ile üç sahına ayrılmıştır. 
Harim mekânının güneyinde, dışa çıkıntı yapmış 2 adet mihrap yer almaktadır. 
Güneydoğuda bulunan mihrap, 1,78m genişliğinde, 1,36m derinliğinde ve 4,85m 
yüksekliğindedir. Her iki mihrabın arasında ahşap minber, harim mekânının kuzey-
doğusunda ise vaaz kürsüsü mevcuttur. Harim mekânının güneydoğusunda niş 
içerisine yerleştirilmiş “Sakal-ı Şerif” bulunmaktadır. İçten beşik tonozlu; dıştan 
düz dam şeklinde üst örtüye sahip caminin mihrap önü, kubbelidir. Çokgen kasnağa
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Caminin avlusundaki taşlarda, renk bozulması ve derzlerde biyolojik bozulmalar 
gibi yüzey kirliliği görülmektedir. Duvarlarda, erozyon sonucu parça kayıpları, der-
zlerinde biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. Günümüzde kız Kur’an kursu olarak 
kullanılan mekâna girişteki tonozların yüzeyleri boyanmıştır. Boyada dökülme 
ve rutubetlenme görülmektedir. Yapının duvarında parça kopmaları mevcuttur. 
Kubbedeki taşlarda da renk bozulması ve biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. 
Harim kısmındaki derz dolguları kireç esaslı harç ile doldurulmuştur. Yapının tonoz 
yüzeyleri boyalıdır.

Çağlayan, M., “Ortaçağ’dan Günümüze Bir Anıt Mardin Ulu Camii a Monument from Medieval to Present Mardin Ulu Camii Grand Mosque”, 
Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, No. 21, Dec. 2018.
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Şehidiye Camii ve Medresesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Şehidiye Camii ve Medresesi’ni, Kâtip Ferdi; Melik Nasuriddin Ar-
tuk Arslan’in (1201-1239) Mardin’de Şehidiye adı ile bilinen medreseyi cami ile 
iç içe yaptırdığını ifade etmektedir. Nitekim Medresenin portalindeki vakıf kitabe-
sinde Melik Nasuriddin Artuk Arslan’in oğlu Melik El Said’in de (1239-1260) adı 
geçmektedir (1).. Restorasyon çalışması yapılan camide, kesme ve düzgün kesme 
taş kullanılmıştır. Ortak avluda bulunan cami ve medrese, dikdörtgen bir plana 
sahiptir. Yapılar, revaklı ve eyvanlı avlu etrafında konumlandırılmıştır. Avlunun 
güneyinde harim mekânına geçiş sağlayan giriş açıklıkları mevcuttur. Taş lentolu 
ve dikdörtgen biçimli kapılar, 1,37m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 2,20m 
yüksekliğindedir. Harim mekânı, doğu-batı yönünde ise 26,0m, kuzey-güney 
yönünde 10,40m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup sivri kemerler ile iki sahına 
ayrılmıştır. Harim mekânının kuzeyinde üst mahfil bulunmaktadır. Harim mekânının 
güney sahını beşik tonozlu, kuzey sahını ise çapraz tonozludur. Caminin güney du-
varında 2 adet mihrap bulunmaktadır. Doğuda bulunan mihrap, 1,27m genişliğinde, 
1,0m derinliğinde ve 3,60m yüksekliğinde olup, iki farklı kemer içerisine yerleştir-
ilerek, dışa çıkıntılı yapılmıştır. Bu kemerlerden biri yarım daire kemerli iken; 
diğeri beş dilimlidir. Her iki yanına sütunceler yerleştirilen mihrabın kavsarası, 
istiridye kabuğu şeklindedir. Ayrıca mihrabın içine 3 adet mihrabiye eklenmiştir. 
Batıdaki mihrap, 0,73m genişliğinde, 0,55m derinliğinde ve 2,17m yüksekliğinde 
olup üç bölümlü sivri kemer içerisine alınmıştır. Her iki mihrabın arasında ahşap 
yapım minber, kuzeyde ise vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Avlunun doğu ve batısın-
da medresenin mekânları bulunmaktadır. Doğusunda beşik tonozlu ve dikdörtgen 

planlı öğrenci odaları, güneydoğusunda Kûfi karakterli bir kitabe yer almaktadır. 
Batısında çapraz tonozlu ve dikdörtgen planlı derslikleri olan avlunun kuzeyinde 
ise beşik tonozlu ve üç bölümlü havuzdan oluşan selsebil bulunmaktadır. Selsebil, 
kuzeyde bulunan eyvanın kuzey duvarına yerleştirilmiştir. Yarım daire kemerli niş 
içine alınan selsebil, tek sıra bordür ile sınırlandırılmıştır. Nişin, doğu ve batısında 
birer sütunce mevcutken; alınlık kısmında ise Kûfi karakterli kitabe söz konusudur. 
Selsebilin içinde bulunduğu eyvanın çevresi bir sıra profilli silme ve üç sıra bordür ile

ŞEHİDİYE CAMİİ VE MEDRESESİ
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sınırlandırılmıştır. Selsebilin havuz tabanında geometrik motifler kullanılmıştır. 
Eyvanın kemerini, doğu ve batısında bulunan sütunceler taşımaktadır. Kemerin 
üzerinde, gül bezek motifi, doğu ve batısında ise içerisinde Kûfi karakterli kitabe 
bulunmaktadır. Avluya geçiş, kuzeydoğuda bulunan taç kapı ile sağlanmaktadır. 
Taç kapı, dört sıra bordür ile sınırlandırılmış ve bordürlerde bitkisel, geometrik 
motifler kullanılmıştır. Kapının üzerinde Kûfi kitabe, kuzey ve güneyinde ise ne-
sih tarzda Arapça yazı yer almaktadır. Yarım daire kemerli giriş açıklığı eyvan 
görünümlü olup üzeri yarım kubbe ile kapatılmıştır. Kubbeye geçişlerde dilimli 
kemerler ile sınırlandırılan tromplar kullanılmıştır. Caminin kuzeyinde yükselen 
iki şerefeli minare, yivli gövdeye sahiptir. Kare kaidesi sütunceler ile desteklenen 
minarenin şerefe altlarında bitkisel ve geometrik motifler kullanılmıştır. Minarenin 
üzeri üç kademeli olarak daralan bir kubbe ile kapatılmıştır. 

Restorasyon çalışması ile harim mekânındaki tonoz yüzeyler boyanmış, taş 
yüzeyleri temizlenmiş, bazı taşlar ve derzler yenilenmiştir. Yapının taş yüzeyler-
inde, aşınma, yer yer renk bozulması ve yüzey kirlilikleri görülmektedir. Pencere 
açıklıklarında rutubetlenme tespit edilmiştir. Harim mekânındaki duvar ve sütunlar 
belirli bir yüksekliğe kadar ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Kopan taş parçaları 
sıva ile doldurulmuştur. Kadınlar mescidinin tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Tonoz 
ve duvar yüzeylerinde yoğun rutubetlenme ve renk bozulması gözlemlenmekte; 
boyasında dökülme ve çatlaklar yer almaktadır. Kopan taş parçaları ve boşalan 
derzler harç ile doldurulmuştur. Revaklı avlunun tonoz ve duvar yüzeylerinde ru-
tubet ve dökülmeler görülmektedir. Çeşmenin üzerindeki tonoz ve duvar yüzeyler-
inin taşlarında aşınma, parça kopmaları, rutubetlenme ve tuzlanma gözlemlenme-
ktedir. Öğrenci odalarında yer yer çatlamalar görülen tonoz yüzeyleri, boyanmış 
ve taş yüzeyleri temizlenmiştir. Günümüzde taşlarda aşınma, renk bozulması, yer 
yer biyolojik bozulmalar ve rutubetlenme; minarede ise renk bozulması, biyolojik 
bozulmalar ve sınırlı olarak rutubetlenme tespit edilmiştir.
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Molla Halil Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Cami, 14. yy’ın sonlarında inşa edilmiştir (1). Kesme taş ve düzgün kesme 
taşın kullanıldığı, dikdörtgen plana sahip caminin doğusunda avlu bulunmaktadır. 
Camiye giriş, avlunun kuzeybatısında bulunan iki dilimli niş içerisine alınmış yarım 
daire kemerli kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Bu açıklık, 1,80m genişliğinde, 
0,30m derinliğinde ve 2,20m yüksekliğinde olup alınlık kısmında Arapça kitabe 
yer almaktadır. Dikdörtgen planlı harim mekânı, doğu-batı yönünde 12,25m ve 
kuzey-güney yönünde 8,25m ölçülerindedir. Harim mekânı, sivri kemerler ile iki 
sahına ayrılmıştır. Çapraz ve beşik tonoz ile örtülü cami, düz damlıdır. Caminin 
güney duvarında, genişliği 0,73m, derinliği 0,45m, ve yüksekliği 2,05m ölçüler-
inde olan iki dilimli bir niş içerisine alınmış ve dışa çıkıntı yapmış mihrap bulunmak-
tadır. Üzerinde istiridye kabuğu süslemelerin bulunduğu mihrabın her iki yanında 
sütunceler yer almaktadır. Restorasyon geçiren yapının pencere açıklıkları, taş 
lentolu, yarım daire kemerli ve dikdörtgen formludur. Güney sahının doğusu ve 
batısında birer tane olmak üzere 2 adet mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. 
Caminin doğusunda bulunan avlu, dikdörtgen planlıdır. Avluya kuzey ve kuzeydoğu-
da bulunan kapılar ile giriş sağlanmaktadır. Kuzeydoğudaki giriş açıklığı, yarım 
daire kemerli ve dikdörtgen formludur. Bahsi geçen avlunun güneydoğusunda     
abdest alma yeri ve selsebil mevcuttur. Avlunun güney duvarında, istiridye kabuğu 
şeklinde mihrap bulunmaktadır.

Karataş, L,. Mardin Kenti İbadet Yapılarında Malzeme Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Bursa 2018.

MOLLA HALİL CAMİİ
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Reyhaniye Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan caminin kayıtlarda, 15. yy’ın sonunda/16. yy’ın başlarında 
Ahmet Paşa’nın kızı Adile Hanım tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir (1) 
. Müftülüğün tabelasına göre cami, H. 1168 (M. 1753) tarihinde inşa edilmiştir. 
Caminin yapımında kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda dik-
dörtgen plana sahip cami, mihrap önü kubbeli yapılar grubuna girmektedir. Caminin 
batısında, dikdörtgen planlı ve revaklı avlusu bulunmaktadır. Camiye, güneybatıda 
bulunan, üç dilimli kemer içine alınmış dikdörtgen forma sahip bir açıklıktan geçil-
mektedir. Giriş açıklığı, 1,14m genişliğinde, 0,90m derinliğinde ve 2,27m yüksek-
liğindedir. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 20,20m, kuzey-güney yönünde ise 
9,60m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Bu mekân, sivri kemer ile iki sahına ay-
rılmıştır. Harim mekânın güneyinde, ortalama genişlikleri 0,90m, derinlikleri 0,60m 
ve yükseklikleri ise 2,50m ölçülerinde olan 3 adet mihrap yer almaktadır. Doğuda 
bulunan mihraplar, istiridye kabuğu şeklinde yapılmış ve nişlerin her iki yanında 
sütunceler yer almaktadır. Batıda bulunan mihrap ise oldukça sade yapılmıştır. Harim 
mekânın batısındaki üzeri dilimli kubbe ile örtülmüş vaaz kürsüsü yerden yüksekte 
asma bir tarzda yapılmıştır. Caminin çokgen kasnağına oturtulan kubbe geçişlerinde 
tromplardan yararlanılmıştır. Yapının güneyinde yarım daire kemere sahip dikdörtgen 
formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Caminin batısında bulunan revaklı avluya, 
avlunun batısında yer alan sivri kemerli ve dikdörtgen biçimli bir kapı açıklığı ile geçiş 
sağlanmaktadır. Avlunun güneyinde istiridye kabuğu şeklinde mihrap, kuzeyinde ise 
üzeri beşik tonozla örtülü abdest alma yeri bulunmaktadır. Caminin kuzeybatısında 

çokgen gövdeli ve tek şerefeli minare bulunmaktadır. Üzeri külah ile örtülen minare 
şerefesinin altında mukarnas dizileri mevcuttur. 

Restorasyon çalışmasıyla harim mekânın, abdest bölümünün ve eyvanındaki 
giriş alanının tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Boyada dökülme, çatlama, kabarma ve 
rutubetlenme tespit edilmiştir. Duvar yüzeylerindeki taşlar temizlenmiş, derzler dol-
durulmuş ve bazı taşlar yenilenmiştir. Taşlarda yüzey kirliliği, aşınma, rutubetlenme 
ve yoğun bir şekilde tuzlanma gözlemlenmektedir. Güneybatı bölümünün üzerindeki 
betonarme düz tavan boyalıdır. Duvar yüzeyindeki taşların kopan parçaları ve derzleri 
doldurulmuştur. Avluya bakan yoğun renk bozulması gösteren cephelerin taş yüzey-
leri temizlenerek derzlerin bir bölümü yenilenmiştir. Bazı taşları yenilenen minarede 
ise taşlarda parça kopmaları ve renk bozulması görülmektedir.

REYHANİYE CAMİİ
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Abdüllatif (Latifiye) Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Cami, Artuklu sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer’e 
hizmet etmiş olan Abdullatif tarafından 1371 yılında yaptırılmıştır (1) . Farklı 
dönemlerde restorasyon geçiren caminin yapımında, düzgün kesme taş kul-
lanılmıştır. İki avluya sahip mihrap önü kubbeli yapılar grubunda yer alan 
cami, doğu-batı doğrultusunda uzanır vaziyette dikdörtgen bir plana sahip-
tir. Harim mekânına, avlunun kuzeyinde yer alan 3 adet dikdörtgen formlu 
giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen plan-
lı harim mekânı, yarım daire ve sivri kemerler ile iki sahına ayrılmaktadır.

Harim mekânın güneyinde yarım daire kemer içine yerleştirilmiş mihrap 
bulunmaktadır. Mihrabın her iki yanında sütuncelere yer verilmiştir. Mihrabın 
batı kısmında yer alan taş yapımı minberin üzerinde kitabe yer almaktadır. Ha-
rim mekânında, çeşitli formlara sahip pencere açıklıkları mevcuttur. Mihrap önü 
kubbeli yapılar grubuna giren caminin örtü sisteminde, çapraz ve beşik tonoz kul-
lanılmıştır. Çokgen kasnağa oturtulan kubbeye geçişlerde tromplar kullanılmıştır. 
Kubbe kasnağında, aydınlatma amaçlı pencere açıklıkları yer almaktadır. Cami, 
harim mekânının kuzeyinde bulunan revaklı avluya, dikdörtgen plana ve 2 adet 
girişe sahiptir. Buna ek olarak avlunun kuzeyindeki eyvanda üç kademeli havuzu 
bulunan selsebil yer almaktadır. Avlunun etrafında konumlandırılan sivri kemerli 
ve çapraz tonozlu mekânlara, günümüzde kütüphane ile kadınlar bölümü işlevi ver-
ilmiştir. Revaklı avlunun doğusunda bulunan ve kuzey- güney yönünde uzanan avlu, 
dikdörtgen plana sahiptir. Güneyinde ise çokgen planlı üzeri beton ile kapatılmış 
bir şadırvan yer almaktadır. Abdest alma yeri, şadırvanın güneyindedir. Avlulara 
geçiş sağlayan taç kapılar, yoğun bitkisel ve geometrik motifler barındırmaktadır. 
Oyma, kabartma ve kakma tekniğindeki taş süslemeler dikkati çekmektedir. 
Caminin kuzeydoğu köşesindeki kare kaide üzerine yükselen minare, 1845 yılında

ABDÜLLATİF (LATİFİYE) CAMİİ
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Musul Valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır (2). Silindirik gövde-
li ve tek şerefeli olan minarenin üst kısmı dilimli kubbe ile örtülmüştür. Şerefe                 
altlarında mukarnas süslemeler mevcuttur. 

Restorasyon çalışmaları ile harim mekânındaki taş yüzeyleri temizlenmiş, 
derzler ve bazı taşlar yenilenmiştir. Taş yüzeylerinde, yer yer aşınma ve çatlaklar 
görülmek ile birlikte genel olarak bakımlıdır. Minber kısmındaki taş yüzeylerinin 
üzeri ahşap malzeme kullanılarak kemer şeklinde kapatılmıştır. Tonoz yüzeyler-
inde rutubetlenme mevcuttur. Avlunun kuzeyinde bulunan mekânın taşları temi-
zlenmiştir. Duvar yüzeylerindeki taşlarda yoğun olarak rutubetlenme ve aşınmalar 
mevcuttur. Tonozların bir kısmı boyanmıştır. Boyada çatlak, kabarma ve dökülmel-
er görülmektedir. Kopan taş parçaları ile derzler doldurulmuş ve bazı taş yüzeyleri 
sıvanmıştır. Düz betonarme tavanlı yapının boyasında, rutubetlenme, dökülme ve 
çatlaklar gözlemlenmektedir. Dış duvar ve silmelerde ise renk bozulması, yağmur 
akıntısı ve biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. Avluya cephe veren duvarlarda 
renk bozulması, yüzey kirliliği ve silmelerde biyolojik bozulmalar saptanmıştır. İkin-
ci avluya bakan cephe duvarlarının taş yüzeylerinde renk bozulması görülmektedir. 
Kubbede, renk bozulması ve yoğun şekilde biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. 
Beşik tonoz yüzeyinin taşlarında tuzlanma, biyolojik bozulmalar, rutubetlenme, 
parça kayıpları ve selsebile yakın yerlerde biyolojik bozulmalar görülmektedir. 
Minarenin taşlarında renk bozulması, aşınma ve derz boşalmaları tespit edilmiştir.
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 (https://mekan360.com/sanaltur_mardin-seyh-cabuk-camii-seyh-cabuk-mosque)

Şeyh Çabuk Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi’nde 
yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan cami, Akkoyunlular Dönemi’nde, Hz. Mu-
hammed’e ulaklık eden Şeyh Çabuk adına 15.yy’da inşa edilmiştir. Farklı dönem-
lerde restorasyon gören camide, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Dikdörtgen alana oturtulan caminin “L” planlı avlusu bulunmaktadır. Avlunun 
kuzeybatısındaki genişliği 1,07m, derinliği 0,92m ve yüksekliği ise 1,93m ölçüler-
inde olan yarım daire kemerli giriş kapısı ile harim mekânına geçilmektedir. Harim 
mekânı, doğu-batı doğrultusunda 17,90m, kuzey-güney doğrultusunda 7,80m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup, sivri kemerler ile iki sahına ayrılmıştır. Harim 
mekânı içerisinde, Abdullah bin Enes-el Cüheyni’nin Türbesi bulunmaktadır. Me-
kânının kuzeyinde, doğu-batı yönlü uzanan dikdörtgen planlı kadınlar bölümü yer 
almaktadır. Harim mekânın güney bölümünde, 2 adet mihrap mevcuttur. Batıda 
bulunan ve dışarıya çıkıntı yapan mihrap, 1,17m genişliğinde, 0,45m derinliğinde 
ve 2,04m yüksekliğinde olup her iki yanına sütunceler yerleştirilmiştir. Mihrabın 
batısında, geç döneme ait ahşap minber yapılmıştır. Minberin güneyindeki duvarda 
çeşitli formlarda pencere açıklıkları mevcuttur. “L” planlı caminin avlusuna, batı 
yönde bulunan, yarım daire kemerli kapı açıklığı ile giriş yapılmaktadır. Girişin 
kuzeyinde, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Avlunun güneyindeki helalara 15 
basamaklı merdiven vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Avlunun güney duvarında istiridye 
kavsaralı mihrap gözlenmektedir. Caminin kuzeybatısında, yuvarlak gövdeli min-
are yer almaktadır. Kare planlı kaide üzerine oturtulan minare, tek şerefeli olup 
üst kısmı dilimli kubbe ile örtülmüştür. Çokgen planlı şerefenin, altlığında istiridye 
kabuğu süslemeleri, bitkisel ve geometrik motifler mevcuttur. Beşik tonozlu 
caminin üst bölümü düz tam şeklinde yapılmıştır. Restorasyon çalışması ile harim 
mekânının tonoz yüzey ve duvarları boyanmıştır. Sütunun yüzeyleri temizlenmiş, 
kısmi derz doldurmaları yapılmıştır. Harim mekânın duvarları ve sütunları belirli bir 
seviyeye kadar ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Harim mekânının doğu duvarı be-
lirli bir seviyeden sonra seramik fayans ile kaplanmıştır. Mihrabın taşlarında aşın-
malar görülmektedir. Kadınlar bölümünün duvar ve tavan yüzeyleri boyanmıştır. 
Betonarme düz tavandan dolayı bu bölümün sonradan eklendiği düşünülmektedir. 

Genel olarak boyalarda dökülme görülmemektedir. Harim mekânına giriş sağlanan 
beşik tonozlu alanın yüzeyi boyanmıştır, kemerin üzerindeki kitabede aşınmalar 
tespit edilmiştir. Caminin batı ve güney duvarı ile avlu duvarlarının boşalan derzleri 
ve kopan taş parçaları harç ile doldurulmuştur. Minarenin taş yüzeylerinde aşınma, 
derz boşalmaları ve renk bozulması gözlemlenmektedir.

ŞEYH ÇABUK CAMİİ
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Karataş, L,. Mardin Kenti İbadet Yapılarında Malzeme Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış) Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Bursa 2018.

Hamidiye Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde yer almak-
tadır. İnşa kitabesi olmayan caminin, mimari ve plan özelliklerinden hareketle 14. 
yy’da inşa edildiği düşünülmektedir. 19. yy’ın sonlarına doğru Hamit Paşa tarafından 
onarılan cami, Hamit Paşa ismi ile anılmaya başlanmıştır (1).Caminin yapımında, 
kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Tek kubbeli yapılar grubuna giren cami, dikdört-
gen planlıdır. Biri revaklı olmak üzere caminin iki avlusu bulunmaktadır. Revaklı 
avlunun kuzeybatısında bulunan 1,0m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 1,90m 
yüksekliğindeki yarım daire kemerli girişten, harim mekânına geçilmektedir. Ha-
rim mekânı, doğu-batı doğrultusunda 5,65m, kuzey-güney doğrultusunda 9,75m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güneyinde genişliği 1,42m, 
derinliği 0,50m ve yüksekliği 2,90m ölçülerinde olan sivri kemer içerisine alın-
mış dikdörtgen formlu mihrap yer almaktadır. İki renkli taş işçiliği ile inşa edilen 
mihrabın her iki yanında sütunceler bulunmaktadır. Mihrabın batısında minber yer 
almaktadır Harim mekânı, kubbe ve çapraz tonoz ile örtülmüştür. Çokgen kasnağa 
oturtulan kubbeye, geçişler tromplar ile sağlanmaktadır. Kubbe kasnağında aydın-
latma amacı ile kullanılan pencere açıklıkları bulunmaktadır. Kubbe kasnağında H. 
1320 (M. 1902) tarihli Arapça kitabe yer almaktadır. Harim mekânının batısında 
dikdörtgen planlı mezar odası yer almaktadır. Üzeri beşik tonoz ile örtülen mezar 
odasına sivri ve yarım daire kemerli kapı açıklığı ile giriş sağlanmaktadır. Mezar 
odasının içinde Şeyh Yusuf Sabuni’ye ait mezar bulunmaktadır. Mezar odası ve 
harim mekânını aydınlatma amaçlı çeşitli formlara sahip pencere açıklıkları bu-
lunmaktadır. Caminin kuzeydoğusunda bulunan avluya, yarım daire kemerli ve 
dikdörtgen formlu kapı açıklığı ile giriş yapılmaktadır. Avlunun, doğusunda abdest 
alma yeri bulunurken; güneydoğusunda üzerinde Arapça yazıların olduğu ve çocuk-
lara ait olduğu düşünülen 2 adet mezar kapağı bulunmaktadır. Bu avludan, batıdaki 
revaklı avluya; yarım daire kemerli, dikdörtgen formlu ve üzeri çapraz tonoz örtülü 
giriş ile geçilmektedir. Girişin doğu ve batısında imam odası olduğu düşünülen iki 
mekân gözlenmiştir. Revaklı avlunun güneyinde yarım daire formlu bir mihrap 
mevcuttur. Mihrabın doğusunda kuyu bulunmaktadır. Bahsi geçen avlunun bu-
lunduğu yerdeki çörtenlere zincirler bağlanarak, aşağıya akan yağmur suyunun 

dağılması engellenmiştir. 
Restorasyon çalışması ile harim mekânının önündeki alanın tonoz yüzeyleri 

boyanmıştır. Duvar yüzeylerindeki taşların derzleri ve taşlardan kopan parçalar 
harç ile doldurulmuştur. Harim mekânına giriş sağlayan kemerli açıklığın üzer-
indeki taşlar, yenilenmiştir. Taşların yüzey temizliği yapılmıştır. Günümüzde, tonoz 
yüzeylerindeki boyalarda çatlaklar, renk bozulması, rutubetlenme ve tuzlanma 
tespit edilmiştir. Duvar taşlarında aşınma ve kısmi rutubetlenme mevcuttur. Av-
luya bakan cephe duvarlarında aşınma, yüzey kirliliği, rutubetlenme ve yer yer 
yoğun bir şekilde biyolojik bozulmalar gözlemlenmektedir. Caddeye bakan cephe 
duvarlarında doğal ile beşeri kaynaklı kirlenme, aşınma ve renk bozulması tespit 
edilir iken, kubbenin taşlarında renk bozulması ve kısmi parça kopmaları saptan-
mıştır. Helanın duvarları seramik kaplıdır. Tavan boyanmış ve tavanın boyasında 
rutubetlenme ve dökülmeler mevcuttur. Avluda bulunan mezar taşlarında biyolojik 
bozulmalar ve renk bozulması görülmektedir.

HAMİDİYE CAMİİ



ARTUKLU       ANIT

22

Salsal Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan cami, Müftülük tabelasına göre 1482 yılında inşa edilm-
iştir. Farklı dönemlerde restorasyon çalışması yapılan caminin yapımında, kes-
me, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan 
dikdörtgen bir alana oturtulan caminin güneyinde avlusu bulunmaktadır. Revaklı 
girişi olan camiye, doğuda 1,0m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 2,0m yüksek-
liğindeki giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı doğrul-
tusunda 12,75m, kuzey-güney doğrultusunda ise 3,60m ölçülerinde ve dikdörtgen 
plana sahiptir. Harim mekânının güneyinde, 1,51m genişliğinde, 1,72m derin-
liğinde ve 2,10m yüksekliğinde, dışarıya çıkıntı yapan bir mihrap yer almaktadır. 
Mihrabın batısında ise ahşap yapımı minber bulunmaktadır. Mekânın güneyinde 
yarım daire kemerli ve demir şebekeli pencere açıklıkları, kuzeyinde ise sivri ke-
merli sağır nişler mevcuttur. Dikdörtgen planlı avluya giriş, batı yönündeki sivri 
kemerli niş içerisine alınmış yarım daire kemerli bir geçişten sağlanmaktadır. Bu 
giriş bölümü, beşik tonozlu olup kuzey ve güneyinde imam odası olduğu düşünülen 
iki mekâna sahiptir. Doğu-batı yönlü olan dikdörtgen planlı harim mekânı, beşik 
tonoz ile örtülüdür. Dikdörtgen plana sahip avlunun güneyinde mihrap bulunmak-
tadır. Abdest alma bölümü, mihrabın doğusunda yer almaktadır. Caminin güneybatı 
ve kuzeybatı köşelerinde mukarnaslar ile sonlanan pahlar mevcuttur. 

Restorasyon geçiren caminin, revaklı girişi ve harim mekânındaki tonozlar 
boyanmış, duvarları belli seviyeye kadar ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Boyada 
dökülme ve çatlaklar mevcuttur. Harim mekânı duvarlarının taş yüzeylerindeki 
derzler ve bazı taşlar yenilenmiştir. Taşlarda renk bozulması, kısmi rutubetlenme 
görülmektedir. Yapının cephe duvarlarında yıkılan kısımlar yeniden yapılmış, 
bazı taşlar sıva ile örtülmüştür. Doğal ve beşeri kaynaklı kirlenmeler ile biyolojik 
oluşumlar tespit edilmiştir.

SALSAL CAMİİ
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Dinari Pamuk Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Cami, 11. yy’da Şeyh Mehmet Dinari tarafından yaptırılmıştır (1) . Caminin 
yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı bir alana 
oturtulan camiye, kuzeybatıda bulunan, genişliği 1,28m, derinliği 1,10m ve yükse-
kliği 2,10m ölçülerinde olan yuvarlak kemerli bir kapıdan geçiş sağlanmaktadır. 
Harim mekânı, doğu-batı yönünde 12,80m, kuzey-güney yönünde 4,25m ölçüler-
inde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güneyinde iki dilimli kemer içine 
alınmış ve etrafı bordürler ile sınırlandırılmış mihrap bulunmaktadır. Genişliği 
1,05m, derinliği 0,50m ve yüksekliği 2,40m ölçülerinde olan nişin her iki yanında 
sütunceler, bordürlerinde ise geometrik motifler kullanılmıştır. Mihrabın batısında 
yer alan minber, ahşap malzemeden yapılmıştır. Örtü sisteminde, çapraz ve beşik 
tonoz kullanılan cami dışardan, düz dam şeklinde inşa edilmiştir. Harim mekânının 
batı duvarında Arapça kitabe, çeşitli formlarda niş ve pencere açıklıkları bulun-
maktadır. Harim mekânına geçiş sağlayan giriş açıklığı, yarım daire kemerli ve 
dikdörtgen formludur. Sonradan yenilendiği anlaşılan giriş açıklığı, geometrik 
ve bitkisel süslemeli üç sıra bordür ile sınırlandırılmıştır. Giriş kapısının her iki 
yanında içinde Arapça yazıların olduğu madalyon, kilit taşında ise bitkisel motif 
mevcuttur. Caminin güneybatısında bulunan kapıdan, dikdörtgen planlı abdest 
alma yerlerine geçilmektedir. Söz konusu açıklık, yarım daire kemer içine alınmış; 
kapı girişinin her iki yanında da ikişer adet sütunce yerleştirilmiştir. Sütuncelerin 
başında bitkisel motiflere yer verilmiştir. Caminin batı cephesinde iki sıra bordür 
ile sınırlandırılmış sivri kemerli niş içerisine alınmış bir çeşme bulunmaktadır. 
Çeşmenin kemer ve alınlığında geometrik motiflere yer verilmiştir. 

Yapıda, farklı dönemlerde gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile tonoz 
yüzeylerine çimento esaslı sıva ve boya uygulanmıştır. Taş yüzeyleri temizlenmiştir. 
Bazı taşlar ve derzler yenilenmiştir. Tepe penceresinin açıklıklarına çimento esaslı 
sıva uygulanmıştır. Tonoz yüzeylerindeki boya da dökülme, çatlama ve kabarma 
tespit edilmiştir. Taş yüzeylerinde renk bozulması ve yer yer aşınmalar mevcuttur. 

Duvar yüzeyindeki bazı taşlar sıva ile kapatılmıştır. Cephenin taş yüzeyleri temi-
zlenmiştir. Günümüzde aşınma ve renk bozulması görülmektedir. Silmelerde yoğun 
olarak renk bozulması gözlemlenmektedir.

DİNARİ PAMUK CAMİİ
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Teker Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almaktadır. İnşa 
kitabesi olmayan caminin Akkoyunlu hükümdarlarından Kasım Paşa’nın yeğeni 
İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir (1) . Nitekim Müftülük tabe-
lasında tarih olarak 12. yy yazmaktadır. Farklı dönemlerde restorasyon çalışması 
geçiren caminin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Dıştan düz 
dam örtüye sahip cami; içten beşik tonozludur. Dikdörtgen planlı caminin eyvanlı 
bir avlusu bulunmaktadır. Avluya girişler, doğu ve kuzeydoğu yönündedir. Avlunun 
güneyinde mihrap, kuzeyinde ise eyvan bölümünde yer alan iki bölmeli havuza 
sahip selsebil bulunmaktadır. Abdest alma yeri, avlunun doğusunda yer almak-
tadır. Eyvanın her iki köşesinde süsleme madalyonu mevcuttur. Revaklı olan cami 
girişinin örtü sisteminde, çapraz ve beşik tonoz kullanılmıştır. Revakın güneyinde 
2,13m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 1,81m yüksekliğinde olan, taş lentolu, 
dikdörtgen formlu giriş açıklığı ile harim mekânına geçilmektedir. Harim mekânı, 
doğu-batı yönünde 11,80m, kuzey-güney yönünde 7,50m ölçülerinde dikdörtgen 
planlı olup harim mekânı, sivri kemerler ve kare kesitli ayaklar ile iki sahına ay-
rılmaktadır. Harim mekânının güneyinde, 0,97m genişliğinde, 0,85m derinliğinde 
ve 1,97m yüksekliğinde mihrap bulunmaktadır. Mihrap kısmı dışa doğru çıkıntı 
yapmaktadır. Mihrap kısmında çeşitli formlarda pencere açıklıkları yer almaktadır. 
Mihrabın sağında ahşap yapımı minber yer alır.  

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve biyolojik bozulmalar          
gözlemlenmektedir. Geçirdiği restorasyon sonucu caminin, taş yüzeyleri temizlen-
miş ve derzleri yenilenmiştir.

TEKER CAMİİ

Göyünç, N., XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1458, İstanbul, 1969.
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Göyünç, N., XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1458, İstanbul, 1969, s.120; Altun, A., Mardindeki Türk Devri Mimarisi, İstanbul, 1971.
Yeşilbaş, “Hamza-i Kebir Türbesi Üzerine Yeni Değerlendirmeler”, MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, cilt 11, sayı 2, 2014.

Hamza-i Kebir Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Caminin vaktiyle bir zaviye topluluğu içinde yer aldığı bilinmekte-
dir (1). Kapı açıklığının üst tarafındaki duvar yüzeyinde, dikdörtgen formda iki 
parça halinde bir kitabe yer almaktadır. Büyük oranda tahrip olan kitabe, bugün 
okunamamaktadır. Eserin banisi, Akkoyunlu Devleti’nin hükümdarı Sultan Hamza 
tarafından ölümünden önce türbe olarak inşa edildiği, ancak Diyarbakır’da vefat 
eden hükümdarın yapıya değil de avluya defin edilmesi üzerine inşa edildiğin-
den beri mescit olarak kullanıldığı bilinmektedir (2) . Caminin yapımında, kes-
me ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Haç planlı harim mekânının güneyinde, 
yarım daire kemerli dışa çıkıntılı mihrap bulunmaktadır. Mihrabın her iki yanın-
da sütuncelere yer verilmiştir. Mihrabın batısında, ahşap minber yer almaktadır. 
Cephelerinde çörtenlere yer verilen caminin giriş kapısında, farklı renklerde çi-
niler ile kakma tekniğinde yapılmış süslemeler mevcuttur. Kompozisyonda, çok 
kollu yıldızın aralarında kalan eşkenar olmayan altıgenlerde firuze ve lacivert çini 
parçaları kullanılmıştır. Büyük oranda tahribata uğrayan süsleme panosu giriş 
kütlesine hareketlilik kazandıran bir unsur olarak tanımlanabilir. Giriş kapısının 
üzerinde bulunan kitabeler günümüzde özgünlüğünü kaybetmiştir. Cami avlusuna 
kuzeyde bulunan giriş açıklığı ile geçiş sağlanmaktadır. Abdest alma yeri, avlunun 
güneybatısındadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde sonradan eklenen bir minare bu-
lunmaktadır. Kare kaide üzerine yükselen silindirik gövdeye sahip ve tek şerefli 
minarenin üzeri külah ile örtülüdür. 

Caminin taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir. Bazı 
taşlar temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir.

HAMZA-İ KEBİR CAMİİ
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Melik Mahmut Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yapı, inşa kitabesine göre 1312- 1362 tarihleri arasında Melik Salih 
tarafından yaptırılmıştır(1). Müftülüğün tabelasında ise 1362 yazmaktadır. Avlu-
lu ve mihrap önü kubbeli yapılar grubunda yer alan cami, dikdörtgen bir plana 
sahiptir. Caminin yapımında, kesme taş ve yığma tekniği ile sıralı moloz taşlar 
kullanılmıştır. Caminin kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı avluya, doğuda bulu-
nan taç kapı ile giriş sağlanmaktadır. Taç kapı, iki sıra bordür ile sınırlandırılmış 
ve üzeri mukarnas kavsaralıdır. Girişin her iki yanında sütunce, alınlığında ise şerit 
şeklinde Arapça kitabe bulunmaktadır. Giriş bölümünün üzeri yıldız tonoz ile örtülü 
olup, güneyde mihrap, kuzeyinde ise imam odası yer almaktadır. Harim mekânına 
giriş, avlunun güney yönünde bulunan dikdörtgen formlu taş lentolu kapı açıklığı ile 
sağlanmaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan harim mekânı, dikdörtgen plana sahip-
tir. Harim mekânının güneyinde sivri kemer içine yerleştirilmiş 2 adet mihrap bu-
lunmaktadır. Mihrapları çevreleyen kemerler her iki yanında sütuncelere oturmak-
tadır. Harim mekânının batısında minber, doğusunda ahşap yapımı vaaz kürsüsü 
yer almaktadır. Harim mekânınında çeşitli formlara sahip pencere açıklıkları 
mevcuttur. Avlunun kuzey yönünde sivri kemer içerisine alınmış çapraz tonozlu ey-
vanda selsebil bulunmaktadır. Selsebil üç hazneden oluşmaktadır. Kadınlar bölümü 
selsebilin doğu ve batısında yer almaktadır. Abdest alma bölümü ise avlunun doğu 
kesimindedir. Caminin kuzey duvarındaki pencere açıklıklarının üzerinde ‘‘Davut 
Yıldızı” motifi mevcuttur. Avlunun kuzeydoğusunda, kare kaide üzerinde yükselen 
minare, silindik gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altlığında silmelere yer verilm-
iş ve minarenin üzeri kubbe ile örtülmüştür. Çokgen kasnağa oturtulan kubbeye, 
geçişlerde tromplardan yararlanılmıştır. Caminin cephelerinde çörtenlere yer ver-
ilerek, çörtenlerden aşağı doğru zincirler sarkıtılmıştır. 

Avluda bulunan sıralı moloz taşların derzlerindeki harcın döküldüğü gözlem-
lenmektedir. Avlu duvarlarında zaman içeresinde biyolojik bozulmalar oluşmuştur. 
Selsebilli eyvanın tonozu, çimento esaslı sıva ile kapatıldığı ve yüzeyinde rutube-
tlenme sonucunda dökülmelerin meydana geldiği tespit edilmiştir. Kapı ve pencere 
doğramaları, restorasyon sonucunda ahşap ve demir malzeme ile değiştirilmiştir. 
Harim mekânının taşlarında, temizleme ve derz doldurma işlemleri, mihrap ve 
kubbede ise restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.

MELİK MAHMUT CAMİİ

Göyünç, N., XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1458, İstanbul, 1969.
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Arap Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savur Kapı Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Cumhuriyet Dönemi’ne ait caminin kitabesi bulunmamaktadır. Dikdörtgen plana 
sahip cami, Müftülük tabelasına göre 1974 yılında inşa edilmiştir. Yığma teknik ile 
inşa edilen camide, moloz taş kullanılmıştır. Camiye giriş, batıda bulunan 1,55m 
genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 2,08m yüksekliğindeki yarım daire kemerli 
açıklıktan sağlanmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 9,50m, kuzey-
güney yönünde ise 4,40m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının 
güneyinde, genişliği 0,83m, derinliği 0,60m ve yüksekliği ise 2,17m ölçülerinde 
mihrap yer almaktadır. Mihrabın doğusunda ahşap bir minber bulunmaktadır. 
Harim mekânında, çeşitli şekillerde pencere açıklıkları ve sağır nişler mevcuttur. 
Caminin güneyinde yer alan dikdörtgen planlı avluya, batıda bulunan dikdörtgen 
biçimli giriş açıklığı ile geçiş sağlanmaktadır. Avlunun kuzeybatısında abdest alma 
yeri mevcuttur. Düz damlı caminin üzeri beşik tonozludur. Caminin batısında bet-
onarme malzeme ile inşa edilen hela yer almaktadır. 

Caminin avlusu, sıva ve boya ile kapatılmıştır. Bu boyalarda yer yer dökülmel-
er görülmektedir. Avlu döşemesi, özgünlüğü yitirmiş ve sonradan günümüz işçilik 
malzemesi ile kaplanmıştır.

ARAP CAMİİ
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Şeyh Şaran Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savur Kapı Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Müftülüğün tabelasına göre 1715 yılında inşa edilen caminin yapımında, 
yığma tekniği ile kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen plana sahip caminin harim 
mekânına, doğuda bulunan giriş açıklığı ile geçiş sağlanmaktadır. Giriş kapısı, “S” 
ve “C” kıvrımlarına sahip kemerli niş içerisine alınmış, yarım daire formludur. Her 
iki yanında sütunceler bulunan girişin alınlığında Arapça kitabe yer almaktadır. 
Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı harim mekânının güneyinde mihrap 
bulunmaktadır. Sivri kemerli bir niş içerisine alınan mihrabın her iki yanında 
sütuncelere yer verilmiştir. Mihrabın doğusunda metal yapımı bir minber mevcut-
tur. Harim mekânında, çeşitli biçimlerde pencere açıklıkları, sağır nişler ve son-
radan eklenen bir üst mahfil bulunmaktadır. Dıştan, düz damlı olan cami; içten 
aynalı tonoz ile örtülüdür. Yapı girişine koruma amaçlı metal bir kapı eklenmiştir. 

Yapıya, son dönemde geçirdiği restorasyon çalışmasında, harim me-
kânının küçük olmasından kaynaklı çelik konstrüksiyonlu mahfil kat eklen-
miştir. Harim mekânının duvarları, kireç ile sıvanmış ve belli bir kata kadar 
fayans ile kaplanmıştır. Zeminin taş döşemesi, betonarme şap ile kaplanmıştır.

ŞEYH ŞARAN CAMİİ
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Pınarbaşı Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Caminin inşa veya onarım tarihini veren herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. 
Caminin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir alan üzerine oturtulan 
camiye geçiş, genişliği 0,88m, derinliği 0,80m ve yüksekliği 2,18m ölçülerindeki 
güneybatıda bulunan girişten sağlanmaktadır. Harim mekânına geçiş, sivri kemer 
içine alınan yarım daire kemerli giriş açıklığı ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen plan-
lı harim mekânının ölçüleri, doğu-batı yönünde, 17,0m ve kuzey-güney yönünde 
ise15,0m’dir. Harim mekânının güneyinde, dışa çıkıntı yapmış bir mihrap yer 
almaktadır. İki farklı niş içerisine alınan mihrap, yarım daire kemerlidir. Mihrap, 
1,20m genişliğinde, 0,85m derinliğinde, 2,17m yüksekliğindedir. Mihrabın batısın-
da minber bulunmaktadır. Harim mekânının kuzeybatısında, genişliği 1,34m, der-
inliği 2,50m ve yüksekliği ise 1,90m ölçülerinde olan sivri kemerli bir adet çeşme 
mevcuttur. Sivri kemerli bir niş içerisine alınmış tek havuzlu çeşmenin, doğu ve 
batısında nişler yer almaktadır. Beşik tonozlu ve dıştan üzeri düz dam şeklinde 
yapılan camide, çeşitli biçimlerde pencere açıklıkları bulunmaktadır. Caminin 
güneybatısında genişliği 1,0m, derinliği 0,50m ve yüksekliği 1,82m ölçülerinde 
olan beşik kemerli giriş açıklığı ile avluya geçilmektedir. Dikdörtgen planlı olan 
avlu, doğu-batı doğrultusunda 26,0m ve kuzey-güney doğrultusunda ise 9,60m 
ölçülerine sahiptir. 

Yapılan restorasyon çalışması sonucu duvardaki derzlerin yenilendiği, taşların 
kireç esaslı badana ile örtüldüğü ve tonoz yüzeyinin boyandığı gözlemlenmektedir. 
Ahşap doğrama ile ayrılan imam odasına ait tonozdaki boyalarda rutubetlenme, 
nişteki taşlarda ve çeşme duvarında renk bozulmaları tespit edilmiştir. Harim me-
kânının, doğu ve kuzey duvarında yıkılan kısımların restorasyon işlemleri gördüğü 
saptanmıştır. Avlu duvarındaki ve döşemelerdeki taşlarda, yüzey kirliliği ve renk 
bozulması, kuzeybatı duvarında ise tuzlanma gözlemlenmektedir.

PINARBAŞI CAMİİ
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Şeyh Lübban Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Müftülüğün tabelasına dayanarak 1300 yılında inşa edildiği bilinen caminin 
yapımında, yığma tekniği ile moloz taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtu-
lan camiye giriş, doğuda yer alan genişliği 1,0m, derinliği 0,50m ve yüksekliği ise 
1,95m olan dikdörtgen biçimli bir geçişten sağlanmaktadır. Bu girişin üst kısmında, 
Arapça kitabe bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı harim mekânı, doğu-batı yönünde 
10,80m ve kuzey-güney yönünde 5,25m ölçülerindedir. Mekânın güney duvarında 
ise genişliği 0,80m, derinliği 0,50m ve yüksekliği 2,70m olan bir mihrap yer al-
maktadır. Yarım daire formlu mihrap, iki dilimli sivri kemer içine alınmıştır. Harim 
mekânının doğusunda, Şeyh Lübban’a ait mezar bulunmaktadır. Çeşitli biçimlerde 
pencere açıklıkları bulunan cami, içten beşik tonozlu; dıştan ise düz damdır. 

Caminin kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı avlu, doğu-batı yönünde 9,10m 
ve kuzey- güney yönünde ise 7,80m ölçülerindedir. Avluya giriş, güneydoğudan 
sağlanmaktadır. Avlunun güneybatısında imam odası, kuzeydoğusunda ise hela yer 
almaktadır. Avluda, mezar yapıları tespit edilmiştir. Caminin cephe duvarlarının 
bir kısmı ve pencere üstlerinin eksik kısımları betonarme malzeme ile tamaml-
anmıştır. Pencere lentosundaki betonarme malzemenin demirlerinde korozyon 
gözlemlenmektedir. Yapının içten tonoz yüzey ve duvarlarında sıva ile boya uygu-
laması tespit edilmiştir. Sıvalarda, dökülme ve rutubetlenme görülmektedir. Zemin 
döşemesi, betonarme şap malzeme ve üzeri tahta parçaları ile kaplanmıştır. Türbe 
ve döşemesinde mermer malzeme kullanılmıştır. Avluya bakan cephe duvarının 
taş yüzeylerinde, çimento esaslı malzeme ile dolgu yapılmıştır. Yapının parapeti 
ve avlu döşemesinde betonarme malzeme kullanılmıştır. Avlunun bir kısmı fayans 
ile kaplanmıştır.

ŞEYH LÜBBAN CAMİİ
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Halife Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Müftülüğün tabelasında 1374 tarihi yazmakla birlikte cami girişinin 
alınlığındaki kitabeye göre cami, H. 1274 (M. 1857) yılında inşa edilmiştir. Yığma 
teknik ile inşa edilen camide, düzgün kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı bir 
alana oturtulan camiye giriş, kuzeyde bulunan yarım daire kemerli bir giriş açıklığı 
ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı harim mekânı, doğu-batı doğrultusunda 
9,75m ve kuzey-güney doğrultusunda ise 4,70m ölçülerindedir. Harim mekânının 
güney duvarında, genişliği 0,70m, derinliği 0,50m ve yüksekliği 1,83m ölçüler-
inde bir mihrap yer almaktadır. Harim mekânının güneybatısında, 2,75x3,63m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir türbe bulunmaktadır. Beşik tonoz ile örtülü olan 
türbenin içinde Hacı Ömer Halife’ye ait mezar yer almaktadır. Harim mekânının 
kuzeydoğusunda ise dikdörtgen planlı üzeri beşik tonozlu imam odası bulunmak-
tadır. Üzeri beşik tonoz ile örtülü olan camide, çeşitli biçimlerde pencere açıklıkları 
mevcuttur. Caminin kuzeyinde, dikdörtgen planlı bir avlu vardır. Bu avluya, doğuda 
bulunan yarım daire kemerli ve dikdörtgen formlu açıklık ile geçiş sağlanmaktadır. 
Avlunun kuzey ve batısında hela, kuzeydoğusunda ise sonradan eklenen minare yer 
almaktadır. Kare kaide üzerine yükselen minare, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. 

Yapının büyük bir kısmı yeniden yapılmıştır. Caminin batısında, modern mal-
zeme ile yapılmış metal konstrüksiyonlu camekânlı bir mekân bulunmaktadır. 
Camiye, minare, bayanlar mescidi ve abdesthane için betonarmeden yapılan yeni 
mekânlar eklenmiştir. Minare yapımında kesme taş, yapının avluya bakan duvar-
larında ise yer yer çimento harç, sıva ve boya kullanılmıştır. Abdest mekânı zemi-
ninde, karo seramik, avlu zemininde ise mozaik seramik kullanılmıştır. Harim me-
kânının tonozlu tavanı ve duvarları boyanmış; boyada rutubetlenme ve dökülmeler 
tespit edilmiştir. Duvarları, mihrap ve diğer nişler belli bir yüksekliğe kadar ahşap 
ile kaplanmıştır. Tavanda biyolojik bozulmalar mevcuttur.

HALİFE CAMİİ
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Tekke Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. Avluya 
girişin sağlandığı açıklığın üst kısmındaki kitabede, yapının H. 1285 (M. 1868) 
yılında Mağribli Baba Hacı tarafından onarıldığı yazmaktadır (1). Yığma teknik ile 
inşa edilen camide, düzgün kesme taş kullanılmıştır. İlk kullanımı medrese olan, 
dikdörtgen bir alana oturtulmuş 2 katlı yapı, günümüzde ise cami ve mesken olarak 
kullanılmaktadır. Harim mekânına geçiş, revaklı avlunun güneyinde bulunan yarım 
daire kemerli giriş ile sağlanmaktadır. Bu girişin üzerinde Arapça yazılmış bir 
kitabe yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 9,30m ve kuzey-güney yönünde 5,15m 
ölçülerinde olan harim mekânı, dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güneyinde, 
genişliği 1,25m, derinliği 0,65m ve yüksekliği ise 1,75m ölçülerinde olan bir 
mihrap yer almaktadır. Üzeri beşik tonozlu olan camide, çeşitli biçimlerde pencere 
açıklıkları ve nişler bulunmaktadır. Harim mekânının güneydoğusunda merdiven ile 
inilen çilehane mevcuttur. Dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu olan çilehane, 
3,0m (doğu- batı)x4,40m (kuzey-güney) ölçülerindedir. Caminin kuzeyinde bulu-
nan dikdörtgen planlı revaklı avluya giriş, doğu-batı doğrultusunda 13,60m, kuzey-
güney doğrultusunda 12,70m ölçülerinde olan ve avlunun doğusunda bulunan, 
yarım daire kemerli geçiş ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen formlu kapının kuzeyinde 
Arapça yazılmış kitabe bulunmaktadır. Ortasında çokgen formlu havuzu bulunan 
avlunun, doğu ve batısında derslikler ile öğrenci odaları yer almaktadır. Dikdört-
gen planlı derslikler ve öğrenci odalar beşik ve çapraz tonoz ile örtülüdür. Avlunun 
kuzeyinde, doğu-batı yönünde 10,75m ve kuzey-güney yönünde 4,75m ölçülerine 
sahip, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu mekânda selsebil bulunmaktadır. İki 
bölümlü havuzdan oluşan selsebilin çeşme nişi, sivri kemerli olup, doğu ve batı 
yönlerinde dikdörtgen biçimli kaş kemer yer almaktadır. Avlunun kuzeydoğusunda 
hela, kuzeybatında ise türbe bulunmaktadır. Üzeri beşik tonozlu olan türbe, 2,40m 
(doğu-batı) x5,20m (kuzey-güney) ölçülerindedir. Türbede bulunan 3 adet mezarın 
Şeyh Abdülkadir Geylani’nin torunlarına ait olduğu iddia edilmektedir. Medresenin 
1. Kat’ına, avlunun güneybatısında bulunan giriş ile geçiş sağlanmaktadır. 2. Kat, 
“U” planlı teras özelliğine sahip olup öğrenci odalarından oluşmaktadır. 2. Kat’ın 
doğu cephesinde, çeşitli biçimlere sahip nişler içerisine alınmış pencere açıklıları 

söz konusudur. 
Restorasyon çalışması sonucu yapının tonoz yüzeylerinin boyandığı tespit 

edilmiştir. Boşalan derzler kireç esaslı sıva ile doldurulmuştur. Harim kısmında 
boya dökülmeleri ve taşlarda renk bozulması oluşmuştur. Avludaki revak paye-
lerinde rutubetlenme ve biyolojik bozulmalar saptanmıştır. Avlu döşemelerindeki 
taşlarda yer yer malzeme kaybı ve renk bozulması tespit edilmiştir. Harim           
mekânına çıkan merdivenlerde, renk bozulması ve derzlerde biyolojik bozulma        
görülmektedir.

TEKKE CAMİİ

(1). http://www.zulfikarhalifeoglu.com.tr/proje-Mardin_Tekke_Cami.
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Şeyh Abdülaziz Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Müftülüğün tabelasında 1902 yazmakla beraber mihrabın alınlığındaki 
kitabeye göre H. 1373 (M. 1953) yılında inşa edilmiştir. Yığma teknikle inşa edilen 
camide, kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan camiye giriş, 
doğuda bulunan dikdörtgen formlu giriş açıklığı ile sağlanmaktadır. Harim mekânı, 
doğu-batı yönünde 7,85m, kuzey-güney yönünde 13,80m, ölçülerinde olup, dik-
dörtgen planlı ve sivri kemerli iki sahına ayrılmıştır. Harim mekânın güneyinde, 
1,0m genişliğinde, 0,55m derinliğinde ve 2,10m yüksekliğinde dışa çıkıntılı mihrap 
bulunmaktadır. İki kademeli niş içine alınan mihrabın sağ ve solunda sütuncelere 
yer verilmiştir. Üst kısmı istiridye kabuğu biçiminde yapılan mihrabın alınlığında 
da kitabe yer almaktadır. Mihrabın batısında, ahşap yapımı minber bulunmaktadır. 
Harim mekânının dört yöne bakar vaziyette eyvan düzenlemesine sahip olduğu an-
laşılmaktadır. Kuzeydoğu ve kuzeybatısında bulunan dikdörtgen planlı eyvanların 
üzeri, beşik tonoz ile örtülü mekânlar yer almaktadır. Çeşitli biçimlerde pencere 
açıklıklarına yer verilen caminin üzeri beşik tonoz ve yıldız tonozlu olup; dıştan 
düz dam şeklinde yapılmıştır. Caminin doğusunda, doğu-batı yönünde 8,30m, 
kuzey-güney yönünde 5,0m ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve revaklı bir avlu ile 
karşılaşılır. Avluya doğuda bulunan yarım daire kemerli girişten geçiş sağlanmak-
tadır. Hela, avlunun kuzeyindedir. 

Harim mekânında yer alan tonozlarda dökülme ve rutubetlenme gözlemlen-
mektedir. Kesme taşlarda renk bozulması ve dökülmeler mevcuttur. Doğal ve 
beşeri tahribata uğrayan caminin güneydoğusundaki avlu kısmına sonradan yapı          
eklemeleri yapılmıştır.

ŞEYH ABDÜLAZİZ CAMİİ
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Zeyd Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer almaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan caminin, Müftülük tabelasına dayanarak 1851 yılında inşa 
edildiği söylenebilir. Dikdörtgen bir alana oturan cami, düzgün kesme taş kul-
lanılarak inşa edilmiştir. Caminin kuzeyinde yer alan dikdörtgen formlu giriş ile 
çapraz tonozlu bölüme geçilmektedir. Bu bölüm günümüzde hela ve abdest yeri 
olarak kullanılmakta ve doğusundaki dikdörtgen formlu açıklık ile harim mekânına 
geçilmektedir. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 10,35m, kuzey-güney yönünde 
8,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânı, sivri kemerlerle iki sahı-
na ayrılmıştır. Harim mekânının güneyinde, genişliği 1,10m, derinliği 1,10m ve 
yüksekliği ise 2,07m ölçülerinde dışa çıkıntı yapan yarım daire formlu mihrap yer 
almaktadır. Mihrabın üzerinde Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Mihrabın batısın-
da ise taş yapımı minber mevcuttur. Harim mekânının güneyinde yarım daire ke-
merli dikdörtgen formlu pencere açıklıları mevcuttur. Cami, içten beşik tonozlu; 
dışardan ise düz dam örtülüdür. Caminin kuzeydoğusunda, son dönem eklentisi 
olduğu anlaşılan kare kaide üzerinde yükselen, silindirik gövdeli tek şerefeli minare 
yer almaktadır. 

Muhtelif dönemlerde restorasyon geçirdiği düşünülen camide, taş yüzeyleri 
temizlenmiş ve boşalan derzler harç malzeme ile doldurulmuştur. Bazı duvar 
yüzeyleri belirli seviyeye kadar fayans ile kaplanmıştır. Tavan pervanelerini as-
mak için duvarlarda açılan delikler tahribata neden olmuştur. Tonozun taş yüzey-
lerinde yer yer tuzlanmalar görülmektedir. Ana mekâna giriş bölümündeki tonoz 
yüzeylerinde, sıva ve boya uygulanmıştır. Duvarda nemlenmeden kaynaklı rutubet 
gözlemlenmektedir. Batıda bulunan hela mekânındaki boyada, dökülmeler ve                               
rutubetlenme söz konusudur.

ZEYD CAMİİ
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Kuseyri Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eminettin Mahallesi’nde yer almak-
tadır. İnşa kitabesi olmayan caminin, Müftülük tabelasında 1650 yılında yapıldığı 
ifade edilmektedir. Cami, dikdörtgen planlıdır. Farklı dönemlerde restorasyon 
çalışması yapılan camide, kesme, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. “L” 
plana sahip avlunun doğusunda bulunan dikdörtgen formlu giriş açıklığı ile harim 
mekânına geçiş sağlanmaktadır. Bu giriş, 1,33m genişliğinde, 0,72m derinliğinde 
ve 2,13m yüksekliğindedir. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 12,40m, kuzey-
güney yönünde 5,10m ölçülerinde dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozludur. 
Harim mekânının güneyinde, genişliği 0,82m, derinliği 0,50m ve yüksekliği ise 
1,97m ölçülerinde mihrap bulunmaktadır. Mihrabın doğu ve batısında ise sivri ke-
merli nişler yer almaktadır. Söz konusu harim mekânında, dikdörtgen formlu 2 adet 
pencere açıklığı mevcuttur. “L” planlı avluya, güney ve batıda bulunan girişlerden 
geçiş sağlanmaktadır. Avlunun kuzeybatısında abdest alma yeri bulunmaktadır. 

Restorasyon ile harim mekânının, tonoz yüzeyleri boyanmış ve derzleri dol-
durulmuştur. Pencere açıklığının çevresindeki taşlar ve mihrabın taşları yenilen-
miştir. Tonoz yüzeyindeki boyada rutubetlenme, renk bozulması mevcuttur. Abdest 
alma yeri camekân olup yapıya sonradan eklenmiştir. Avlu ve cephe duvarlarındaki 
taşlarda renk bozulması ve aşınmalar mevcuttur.

KUSEYRİ CAMİİ
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Şeyh Mansuri Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yalım Mahallesi’nde bulunmak-
tadır. Giriş kapısının lentosuna asılan tabelada M. 1108 tarihi yazarken, Müftülük 
tabelasında ise 1965 tarihi yazmaktadır. Mor İsyo Kilisesi iken 20. yüzyılda 
camiye dönüştürülmüştür. Dikdörtgen bir alana oturtulan caminin inşasında, 
kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Camiye, güneybatıda bulunan 1,55m 
genişliğinde, 0,65m derinliğinde ve 2,40m yüksekliğindeki üç dilimli niş içerisine 
yerleştirilmiş, dikdörtgen formlu giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. Harim 
mekânı, doğu-batı yönünde 16,50m, kuzey-güney yönünde 12,15m ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlıdır. Sivri kemerler ile enlemesine üç sahına ayrılan harim me-
kânının kıble yönünde, dışa çıkıntı yapan bir mihrap bulunmaktadır. Dikdörtgen 
bir çerçeve içine alınan ve üzeri istiridye kabuğu şeklinde yapılan mihrap, 1,0m 
genişliğinde, 0,60m derinliğinde ve 2,65m yüksekliğindedir. Mihrap her iki yanı 
sütunceler ile sınırlandırılmış, sütuncelerin içine oturan üç dilimli niş bulunmak-
tadır. Mihrabın batısında ahşap yapımı bir minber bulunmaktadır. Harim mekânının 
kuzeyinde, betonarme malzeme ile yapılmış kadınlar mahfili yer almaktadır. Harim 
mekânının batısında bulunan, dikdörtgen formlu giriş açıklığından, imamın yaşam 
alanı olarak kullandığı 2 katlı yapıya geçilmektedir. Çeşitli biçimlerde pencere 
açıklarına yer verilen cami, içten çapraz tonozlu; dıştan üzeri düz dam ile örtülüdür. 
Caminin güney cephesi, kat bitimini simgeleyen silmeler ve silmelerin hemen altı 
ise mukarnaslar ile hareketlendirilmiştir. Caminin güneybatı köşesine sonradan 
eklenmiş bir minare bulunmaktadır. Kare planlı bir kaide üzerinde yükselen minare 
iki şerefeli olup üzeri külah ile örtülmüştür. 

Dış cephedeki derzlere çimento harç ile müdahale edilen yapının, tonoz 
yüzeyindeki boyada dökülme ve renk değişim gözlemlenmektedir.

ŞEYH MANSURİ CAMİİ
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Zoni Mahallesi Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Aran (Zoni) Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Müze tescil fişinde adı “Aran Tepe Köyü Camii” olarak geçen 
yapının girişi üzerinde, Müftülük’e ait tabelada Zoni Mahallesi Camii yazmak-
tadır. Müftülüğün tabelası üzerinde 1902 tarihi yazmaktadır. Farklı dönemlerde 
restorasyon geçiren yapının inşasında kesme taş kullanılmıştır. Yapı, dikdörtgen 
planlı avlu ve etrafında bulunan yapıya bağlı elemanlardan oluşmaktadır. Avlunun 
güneyinde bulunan camiye giriş, kuzeye bakan 1,0m genişliğinde 0,90m derin-
liğinde ve 2,10m yüksekliğinde düz lentolu dikdörtgen formlu geçiş açıklığından 
sağlanmaktadır. Girişin hemen üzeri saçak eklenmiş ve saçağın tavanında bitkisel 
motiflere yer verilmiştir. Cami girişinin üzerinde yer alan 1970 tarihi, caminin ye-
nileme tarihidir. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 10,80m, kuzey-güney yönünde 
13,20m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup yuvarlak kemer ile üç sahına ay-
rılmıştır. Harim mekânının kıble yönünde, 0,75m genişliğinde, 0,45m derinliğinde 
ve 1,65m yüksekliğinde bir mihrap bulunmaktadır. Mihrabın hemen batısında ise 
ahşap malzemeli bir minber yer almaktadır. Dikdörtgen formlu nişlere ve çeşitli 
formlarda pencere açıklıklarına yer verilen cami, içten çapraz tonozlu; dıştan üzeri 
düz dam ile örtülüdür. Caminin kuzeybatı cephesine bitişik vaziyette hücre bulun-
maktadır. Günümüzde derslik olarak kullanılan hücreye, doğuda bulunan 0,75m 
genişliğinde, 0,80m derinliğinde ve 1,65m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Hücre, doğu-batı yönünde 4,45m, kuzey-güney 
yönünde 3,50m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Hücrenin kuzeybatı köşesine 
bitişik vaziyette ve 1993 yılında yapılan bir minare bulunmaktadır. Kare kaide üze-
rinde yükselen minare, silindirik gövdeli ve iki şerefelidir. Minarenin üzeri külah 
ile örtülüdür. Caminin kuzeyinde dikdörtgen planlı bir avlu bulunmaktadır. Avluya, 
güneyde bulunan dikdörtgen formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. 
Avlunun ortasında modern malzeme ile yapılmış çokgen planlı şadırvan, kuzey-
doğusunda ise hela bulunmaktadır.

Yapının derzleri çimento esaslı harç ile doldurulmuş, tonoz ve duvar                 
yüzeylerindeki boyada dökülmeler tespit edilmiştir.

ZONİ MAHALLESİ CAMİİ
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Hz. Ömer Kabala Eski Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kabala Mahallesi’nde yer 
almaktadır. 2016 yılında geçirdiği geniş kapsamlı restorasyon çalışması ile yenile-
nen caminin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Caminin güney 
cephesinde 1590 tarihi bulunmaktadır. Caminin kuzeybatısında, 3,20x6,50m 
ölçülerinde, dikdörtgen planlı revakın güneyinde bulunan, 1,35m genişliğinde, 
0,45m derinliğinde ve 2,60m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli giriş açıklığından, 
harim mekânına geçiş sağlanmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 16,50m, 
kuzey-güney yönünde 14,50m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim me-
kânı, kıble yönünde dışa çıkıntı yapmış 0,90m genişliğinde, 0,65m derinliğinde 
ve 2,20m yüksekliğindeki dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış mihrap, üç dilimli 
kemer özelliği taşımaktadır. Çerçeve ve mihrabın kemeri, bitkisel süslemeler 
ile hareketlendirilmiştir. Mihrabın güneybatısında minber, doğusunda ise vaaz 
kürsüsü bulunmaktadır. Harim mekânının kuzeyine, 2016 yılında modern malzeme 
ile kadınlar mahfili eklenmiştir. Harim mekânının kuzeydoğusunda, ahşap malzeme 
ile farklı bir mekân oluşturulmuştur. Dikdörtgen formlu pencere açıklığına yer 
verilen cami, içten düz tavanlı; dıştan üzeri dam ile örtülüdür. Caminin kuzeybatı 
köşesinde, kare kaide üzerinde yükselen silindir gövdeli bir minare bulunmaktadır. 
Tek şerefeli olan minarenin üzeri, dilimli kubbe ile örtülüdür. Caminin güney ceph-
esi, kat bitimini simgeleyen silmeler ve silmelerin hemen altında bulunan bitkisel 
ve geometrik motifler ile hareketlendirilmiştir. Güney cephede bulunan, dikdört-
gen formlu pencere açıklıkları üç dilimli kemer içine alınmış, kemerler silme ve 
geometrik motifler ile hareketlendirilip pencerenin hemen üzerinde kabartma 
şeklinde bitkisel motiflere yer verilmiştir. Pencere açıklıklarının arasında damla 
motifi içinde geometrik motifler görülmektedir. Caminin altında, yuvarlak kemerli 
bir çeşme mevcuttur. İki havuzdan oluşan çeşmenin kuzeybatı köşesinde bulunan 
açıklıktan su akmaktadır.

HZ. ÖMER KABALA ESKİ CAMİİ
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Muhammed Seydullah (Şar) Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi Şar Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yapı, kesme ve moloz taştan yapılmış olup, sonradan eklenen kadın 
mahfil katı ve cami üst örtüsü betonarmeden yapılmıştır. Dikdörtgen bir alana 
oturtulan camiye, güneydoğuda bulunan dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonoz 
ile örtülü mekândan geçilmektedir. Harim mekânına ve bu mekâna geçiş sağlayan 
giriş açıklıklarının üzerinde inşa kitabeleri yer almaktadır. Batı duvarındaki harim 
mekânının giriş kapısında 1950 tarihinde harim mekânının restorasyondan geçird-
iği yazmaktadır (1). Harim mekânı, doğu-batı yönünde 16,90m, kuzey-güney 
yönünde 9,65m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup, sivri kemer ile iki sahına ay-
rılmıştır. Harim mekânının güneyinde, genişliği 1,0m, derinliği 0,50m, yüksekliği 
2,23m ölçülerinde ve dışa çıkıntı yapmış mihrap yer almaktadır. Bu mihrabın üzeri 
yarım kubbeyle kapatılmıştır. Mihrabın batısında, taş ve ahşap minber mevcuttur. 
Harim mekânının kuzeyinde, doğu- batı yönünde 2,20m, kuzey-güney yönünde 
1,77m, yüksekliği ise 2,0m ölçülerinde üzeri beşik tonoz ile örtülü çilehane odası 
olduğu düşünülen bir mekân yer almaktadır. Harim mekânının kuzeyine sonradan 
eklenen kadınlar mahfili bulunmaktadır. Üzeri beşik tonoz ve düz dam şeklinde 
yapılan caminin güneyinde, 16,90x9,65m ölçülerinde dikdörtgen planlı avlu yer 
almaktadır. Avluya, güneybatı yönündeki yarım daire kemerli açıklıktan girilmek-
tedir. Avlunun güneyinde, 2 adet mihrap, kuzeybatısında ise hela yer almaktadır. 
Güneybatıdaki mihrabın üzerinde kitabe yer almaktadır. Helanın güneyinde, 2 katlı 
inşa edilen bir imam odası vardır. Caminin kuzeybatı yönünde, sonradan eklenen 
minare bulunmaktadır. Kare kaide üzerinde yükselen minare, silindirik gövdeli ve 
tek şerefelidir. 

Yapıdaki duvar ve tonoz yüzeylerinde, özgün dokuyu kapatan çimento esaslı 
sıvayla boya uygulaması yapılmıştır. Belirli bir yüksekliğe kadar seramik duvar 
kaplaması görülmektedir. Duvar yüzeylerinde boya ve sıvalarda dökülme, rutubet, 
renk bozulması, tuzlanma mevcut iken su kuyusunun bulunduğu duvar yüzeyinde 
ise biyolojik bozulmalar görülmektedir. Yapının cephe duvarındaki taşlarda, parça 
kopmaları, biyolojik bozulmalar, renk bozulması ve derz boşalmaları gözlem-
lenmiştir. Ayrıca yapının iç ve dış duvarlarındaki taşlarda, yenileme işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.

MUHAMMED SEYDULLAH (ŞAR) CAMİİ

(1). https://www.kulturportali.gov.tr
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Şeyh Yusuf Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi Şar Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Müftülüğün tabelasına göre 1965 yılında inşa edilen cami, kesme taş kullanılarak 
inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir alana oturan camiye geçiş, doğuda bulunan açıklık 
ile sağlanmaktadır. Harim mekânı, 12,65m (doğu-batı)x7,40m (kuzey-güney) 
ölçülerine sahiptir. Harim mekânının güneyinde, genişliği 1,0m, derinliği 0,55m, 
yüksekliği ise 2,60m ölçülerinde olan ve sonradan eklendiği anlaşılan mihrap 
bulunmaktadır. Mihrap, içinde geometrik motiflerin yer aldığı bir bordür ile sınır-
landırılmış ve her iki yanına sütunceler yerleştirilmiştir. İstiridye şeklinde yapılan 
mihrabın üzerinde inşa kitabesi yer almaktadır. Dışa çıkıntı yapan mihrabın üzeri 
dıştan kubbe ile örtülüdür. Harim mekânının kuzeyinde, kadınlar mahfili bulun-
maktadır. Harim mekânına geçiş sağlayan açıklığın üzerinde tahrip olmuş kitabe 
mevcuttur. Harim mekânının güneyinde, dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına 
yer verilmiştir. Üzeri düz dam şeklinde yapılan caminin güneydoğusunda abdes-
thane görülmektedir. 

Duvar ve tavan döşemesindeki özgün dokunun üzeri sıva ve boyayla kapa-
tılmıştır. Duvar, belirli bir seviyeye kadar ahşap ile kuzey ve batı duvarı pvc mal-
zemeyle kaplanmıştır. Tavan döşemesindeki boyada, kabarmalar mevcuttur. Bet-
onarme sütunlar üzerinde yükseltilmiş betonarme Mahfil Kat’ı mevcuttur. Yapının 
dış duvarlarında sıva ve boya uygulaması gözlemlenmektedir. Yapının cephe        
duvarlarında boya dökülmesi, rutubetlenme ve renk bozulması görülmektedir. Ab-
desthane bölümünde, zemin ve duvarlar fayans ile kaplanmıştır. Tavanında ise sıva 
ve boya uygulaması görülmekte olup rutubetlenme ve renk bozulması mevcuttur.

ŞEYH YUSUF CAMİİ
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Şeyh Muhammed Zırrar Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Camiye geçiş sağlayan girişin hemen üzerindeki kitabeye göre yapı, 
17. yy’ın sonlarında inşa edilmiştir (1). Caminin yapımında kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip caminin eyvanlı bir avlusu bulunmak-
tadır. Harim mekânına geçiş, avlunun güneyinde yer alan sivri kemerli niş içer-
isine alınmış genişliği 1,36m, derinliği 1,15m, yüksekliği ise 2,10m ölçülerinde 
olan dikdörtgen formlu bir kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Girişin üzerinde yarım 
daire kemer içerisine alınmış bir kitabe ve kitabenin üzerinde ise damla motifli 
pencere açıklıkları bulunmaktadır. Harim mekânı, doğu-batı yönünde 15,90m, 
kuzey-güney yönünde 10,20m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup, sivri kemer 
ile iki sahına ayrılmıştır. Düz damlı olan caminin üst örtüsü, kubbe ve çapraz tonoz 
ile kapatılmıştır. Harim mekânın güneyinde, genişliği 1,60m, derinliği 0,80m, yük-
sekliği ise 2,85m ölçülerinde üç kademeli olarak yapılmış mihrap yer almaktadır. 
Mihrabın üzerinde Arapça kitabe, doğu ve batısında ise sütunceler mevcuttur. 
Mihrabın batısında yerden yüksekte yapılmış vaaz kürsüsü yer almaktadır. Camide, 
sivri kemerli nişler içerisine yerleştirilen dikdörtgen formlu pencere açıklıkları gö-
zlemlenmektedir. Harim mekânının kuzeydoğusunda, 2 adet türbe bulunmaktadır. 
Caminin kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı avluya geçiş, kuzeybatıda bulunan 
yarım daire kemerli niş içerisine alınmış, basık kemer ile sağlanmaktadır. Her 
iki yanında sütunceler bulunan giriş, bitkisel motifli bordür ile sınırlandırılmıştır. 
Avlunun güneydoğusunda abdest alma yeri, kuzeydoğusunda ise imam odası yer 
almaktadır. Caminin kuzey cephesinde bir adet mihrap bulunmaktadır. Avlunun 
kuzeybatı kesiminde sonradan inşa edilen tek şerefeli minare bulunmaktadır. Üst 
bölümü kubbe ile örtülü olan çokgen gövdeli minare, kare bir kaide üzerinde yer 
almaktadır. 

Farklı dönemlerde restorasyon geçiren yapının, tonoz yüzeyleri boyanmıştır. 
Taş yüzeylerinde yer yer kopan parçalar doldurulmuştur. Taş yüzeylerinde ve özel-
likle pencere açıklıklarında aşınmalar gözlemlenmektedir. Kemerlerde rutubetle-
nme tespit edilmiştir. Duvar yüzeylerinde rutubetlenme, cephelerin ve minarenin 
taşlarında yüzey kirliliği ile aşınmalar ve beşeri kaynaklı kirlenmeler saptan-

mıştır. Çörtenin etrafındaki derzler, çimento esaslı sıva ile kapatılmıştır. Avlunun 
kuzeyindeki mekânların cephelerinde ise derz boşalmaları meydana gelmiştir.

Karataş, L,. Mardin Kenti İbadet Yapılarında Malzeme Kullanımı ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Bursa 2018.

ŞEYH MUHAMMED ZIRRAR CAMİİ
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Dara Mahallesi Camii, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Dara (Oğuz) Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Caminin kuzey cephesinde ve avluda yer alan Müftülük tabelasında 
inşa tarihi olarak 1271 yılı gösterilmektedir. Yapımında kaba yonu ve düzgün kes-
me taş kullanılan cami, dıştan doğu-batı yönünde 19,40m, kuzey-güney yönünde 
10,50m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Harim mekânına avlunun güneyinde 
bulunan 1,10m genişliğinde, 1,70m derinliğinde, 2,20m yüksekliğindeki basık 
kemerli giriş açıklığından, geçiş sağlanmaktadır. Basık kemerli açıklığın kilit taşı-
na denk düşen yerinde bir kabara, bunun hemen üzerinde sivri kemerli alınlıkta, 
kare formlu inşa kitabesi yer almaktadır. Harim mekânı, içten doğu- batı yönünde 
11,50, kuzey-güney yönünde 9,10m ölçülerinde ve enine dikdörtgen planlı olup 
sivri kemerler ve ayaklar yardımı ile iki sahına ayrılmıştır. Harim mekânının kı-
ble duvarında, dışa çıkıntı yapmış 1,60m genişliğinde, 1,50m derinliğinde ve 
2,40m yüksekliğinde mihrap yer almaktadır. Yarım daire kemere sahip mihrap 
iki yandan sütunceler ile sınırlandırılmıştır. Mihrabın hemen batısında metal ve 
ahşap yapımı bir minber bulunmaktadır. Çeşitli formlarda niş ve pencerelere yer 
verilen cami, içten beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Avlunun güneyinde, caminin kuzey cephesinde, girişin ise hemen batısında 0,75m 
genişliğinde, 0,35m derinliğinde ve 1,90m yüksekliğinde ikinci bir mihrap yer 
almaktadır. Caminin kuzeyinde, doğu-batı doğrultusunda 21,50m, kuzey-güney 
doğrultusunda 28,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir avlu yer almaktadır. 
Avluya, doğu ve batıda bulunan giriş açıklığından, geçiş sağlanmaktadır. Avlunun 
güneybatı ve kuzeybatı köşelerinde, abdest alma yeri ve helalar bulunmaktadır. 
Kuzey cephe duvarında, günümüze sağlam gelebilmiş bir damla motifi içerisine 
yerleştirilmiş Arapça bir kitabe yer almaktadır. Yazıt, onarım kitabesi olup, üze-
rinde caminin H. 1302 (M. 1885) yılında Dara’da ikamet eden Alim Şeyh Said 
Hamid tarafından kendi imkânlarıyla tamir ettirildiği belirtilmiştir. Avlunun güney-
doğusunda dikdörtgen planlı imam odası; avlunun kuzeyinde ise dikdörtgen planlı 
doğu ve batısında kanallara sahip bir havuz bulunmaktadır. 

Caminin duvar ve tonoz yüzeylerindeki boyada, dökülme ve kabarma     
görülmektedir. Boşalan derzlere çimento esaslı harç uygulanmıştır.

DARA MAHALLESİ CAMİİ
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Sultan Hamza Mescidi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Sultan Hamza tarafından 1443 yılında yapımına başlanan mescit, bir 
yıl sonra oğlu tarafından tamamlanmıştır (1). Yığma tekniğinde inşa edilen mesci-
din, yapımında kesme taş kullanılmıştır. Mescide, avlunun güneybatısında bulunan 
uzunluğu 1,76m, derinliği 0,37m ve yüksekliği 2,25m ölçülerinde olan sivri kemer-
li giriş açıklığı ile geçilmektedir. Doğu-batı yönünde 8,47m, kuzey-güney yönünde 
4,25m ölçülerine sahip ve dikdörtgen planlı olan mescidin güneyinde, 0,70m uzun-
luğunda, 0,53m derinliğinde ve 1,87m yüksekliğinde dışa çıkıntı yapmış mihrap yer 
almaktadır. Sivri kemerli olan bu mihrabın her iki yanına sütunceler yerleştirilm-
iştir. Harim mekânının güneyinde, pencere açıklıkları, doğu ve kuzeyinde ise nişler 
yer almaktadır. Beşik tonozlu olan mescidin üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Mescidin güneyinde bulunan avluya, güney yönden giriş sağlanmaktadır. Avlunun 
güneydoğusunda baldaken planlı türbe bulunmaktadır. Türbenin mezar taşında, H. 
848 (M. 1445) yazılmaktadır. 

Harim mekânının taş yüzeylerinde, rutubetlenme, renk bozulması ve biyolojik 
bozulmalar gözlemlenmektedir. Mescidin, farklı dönemlerde geçirdiği restorasyon 
çalışması sonucu yıkılan kısımlarının moloz taşlar ile tamamlandığı görülmekte-
dir. Tonoz yüzeylerinde kireç esaslı sıva ve çatlaklar mevcuttur. Türbe yapısında, 
rutubet, sıva ve boyada dökülmeler gözlemlenmektedir. Türbenin kubbesi yıkılmış 
ve saçakları betonarme malzeme ile restore edilmiştir. Mescit, günümüzde yaşam 
alanı olarak kullanılmaktadır.

SULTAN HAMZA MESCİDİ
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Şeyh Kasım Halveti ve Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yenikapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. 15.yy’dan sonra inşa edildiği düşünülen (1) yapıda, kesme 
ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, türbe ve 
mescitten oluşmaktadır. 2 katlı bir düzenlemeye sahip olan yapının üst katında 
yer alan mescide geçiş, avlunun kuzeyinde bulunan dikdörtgen biçimli açıklıktan 
ve 7 adet basamak ile sağlanmaktadır. Beşik tonozlu bir girişe sahip olan kare 
planlı mescidin kıble yönünde, dışa çıkıntı yapan bir mihrap yer almaktadır. Çeşitli 
formlarda nişlere yer verilen mescidin güney duvarında pencere açıklıkları bulun-
maktadır. Yapının üst örtüsü içten çapraz tonozlu; dıştan ise düz dam şeklindedir. 
Dikdörtgen planlı türbe alanının içinde, Şeyh Kasım halveti ve kız kardeşine ait 
mezar yer almaktadır. Güney duvarında pencere açıklığına yer verilen türbe, içten 
beşik tonoz; dıştan düz dam ile örtülmüştür. Mescidin kuzeyinde, girişi batıda bulu-
nan dikdörtgen planlı bir avlu yer almaktadır. Avlunun kuzeyinde abdest alma yeri, 
imam odası ve selsebil bulunmaktadır. Sivri kemerli ve beşik tonozlu olan selsebil, 
iki bölümlü havuzdan oluşmaktadır. Selsebilde, sivri kemerli nişlere yer verilmiştir. 
Avlunun güneydoğusunda ve türbenin güneyinde mezar yapıları bulunmaktadır. 
Baş şahidesi serpuş şeklinde olan mezarlar da dâhil tüm mezarların baş ve ayak 
şahidelerinde, Arap ve Latin harfleri ile yazılmış künye bilgileri yer almaktadır. 
Mezar ve şahidelerinde bitkisel ve geometrik motiflere yer verilmiştir.

Türbe mekânına ait tonoz yüzeylerinin boya ile kapatılması sonucu mekânda 
rutubetlenme tespit edilmiştir. Son dönemlerde restorasyon çalışması gören mes-
cit kısmının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzleri ınkara harcı ile doldurulmuştur. 
Mescit bölümü yetersiz kaldığı için yapıya, betonarme malzeme ile bir mekân 
eklenmiştir. Moloz taş ile örülen avlu duvarlarında derz boşalmaları, biyolojik        
bozulmalar ve renk bozulması görülmektedir. Selsebilin tonoz yüzeyinde sıva ve 
boya uygulaması yapılmıştır. Sıva ile boyalarda yer yer dökülmeler mevcuttur.    
Avluda bulunan merdivende biyolojik bozulmalar görülmektedir.

ŞEYH KASIM HALVETİ VE TÜRBESİ
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Bilal-i Habeşi Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin 
yaklaşık 830m güneyindeki yöreye hâkim tepede yer almaktadır. Yapımında kes-
me ve moloz taş kullanılan ziyaretin üzeri, açık bırakılmıştır. Yöre halkı tarafından 
Bilal- i Habeşi’nin buradan geçip ezan okuduğu söylenmektedir. Bu yüzden buraya 
Bilal-i Habeşi Ziyareti denilmektedir. Somut olmayan kültürel miraslardan biri olan 
Bilal-i Şenlikleri, yüzyıllardan beri süre gelen bir gelenektir. Arpa ile ilintisi old-
uğu için burası, halk arasında Sarı Arpalar Ziyareti anlamına gelen “Ziyareta Ceh 
Zera” olarak da bilinmektedir. Arpaların sararmaya başlandığı dönemde, hasadın 
bereketli geçmesi amacı ile dualar yapılır, kurban kesilir ve yemekler pişirilir. Şen-
lik alanında leblebici ve çerçiler tezgâhlarını açmaktadır. Bunların haricinde davul-
cular, zurnacılar, rebabcılar ve dengbeşlerin katılımı ile oyunlar düzenlenmekte ve 
halaylar çekilmektedir. Ziyaret dıştan, 4,40m (doğu-batı)x4,0m (kuzey-güney) 
ölçülerinde ve kareye yakın dörtgen planlıdır. Ziyarete, kuzeyde bulunan 0,70m 
genişliğinde, 0,80m derinliğinde ve 1,50m yüksekliğindeki giriş açıklığından geçiş 
sağlanmaktadır. İçten yuvarlak kemerli olan bu giriş açıklığı, dıştan taş lentolu 
ve dikdörtgen formludur. İçerisi boş olan ziyaretin, doğu ve batı duvarlarında             
dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Yapının derzlerine harç ile müdahale edilmiştir.

BİLAL-İ HABEŞ ZİYARETİ
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Ambar Mahallesi Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ambar (Ambarê) Mahall-
esi’nin yaklaşık 1,70km kuzeyinde bulunmaktadır. Etrafı düzensiz taşlar ile çevre-
lenen ziyarette bir adet mezar bulunmaktadır. Söz konusu mezarda herhangi bir 
kitabe ve süsleme öğesine rastlanılmamıştır.

Ziyarette doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

AMBAR MAHALLESİ ZİYARETİ
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Sultan Şeymus Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yüceköy Mahallesi’nin 
1,50km güneyinde bulunmaktadır. Koruma Kurulu’nun tabelasında Sultan Şey-
mus’un doğum tarihi H. 470 (M. 1077), vefat tarihi H. 560 (M. 1164) yazmak-
tadır. Etrafı ihata duvarı ile çevrelenen ziyaret, türbe, zaviye ve hizmetlilerin kaldığı 
bölümlerden oluşmaktadır. Sonradan eklenen market ve ek mekânlar ile ziyaret 
alanı, mesire alanı olarak da kullanılmaktadır. Dikdörtgen bir alana oturtulan türbe, 
iki bölüm ve etrafında bulunan mekânlardan oluşmaktadır. Türbenin girişi, batıda 
bulunan 2,80m genişliğinde, 6,30m derinliğindeki yuvarlak kemerli ve basık to-
nozlu eyvanın doğusunda bulunmaktadır. Sivri kemerli niş içerisine yerleştirilen 
yuvarlak kemerli giriş açıklığı 2,50m genişliğinde 1,25m derinliğinde ve 2,60m 
yüksekliğindedir. Türbenin içerisinde Sultan Şeyhmus’un torunları ve müritlerine 
ait 14 adet ahşap sandukalı mezar bulunmaktadır. Türbenin kuzey bölümü, doğu-
batı yönünde 1,80m, kuzey- güney yönünde 7,50m ölçülerinde ve dikdörtgen 
planlıdır. Yuvarlak kemerler ile iki sahına ayrılan bu bölümün kuzeyinde dikdört-
gen planlı 2 adet mekân bulunmaktadır. Bu mekânlarda, ahşap sanduka şeklinde 
4 adet mezar bulunmaktadır. Kuzey bölümün batısında, doğu-batı doğrultusunda 
5,0m, kuzey-güney doğrultusunda 5,15m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı mekân 
bulunmaktadır. Üzeri tromp geçişli kubbe ile örtülü olan mekânda, 2 adet mezar 
bulunmaktadır. Mekânlara, batıda ve türbenin içinde bulunan açıklıklarından giriş 
sağlanmaktadır. Batıda bulunan giriş açıklığının üzerinde kitabe bulunmaktadır. 
Kuzeydeki bölümün güneyinde yer alan yuvarlak kemerli açıklıklardan güney 
bölüme geçilmektedir. Doğu-batı yönünde 23,0m, kuzey-güney yönünde 9,35m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı güney bölüm yuvarlak kemer ile iki sahına ay-
rılmıştır. Söz konusu bölümde Sultan Şeyhmus ve torunlarına ait 8 adet mezar 
bulunmaktadır. Çeşitli biçimlerde pencere açıklıklarına yer verilen türbe, içten 
beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Türbenin batısında, 
türbeye bitişik vaziyete dikdörtgen planlı kadınlar bölümü bulunmaktadır. Kadınlar 
bölümüne, batıya bakan 7,30m (doğu-batı)x2,35 (kuzey-güney) ölçülerinde beşik 
tonozlu ve dikdörtgen planlı eyvandan geçilerek ulaşılmaktadır. Eyvanın batısında 
depo olarak kullanılan mekân mevcuttur. Türbenin doğusunda, dikdörtgen bir alana 

oturtulan Sultan Şeyhmus Zaviyesi yer almaktadır. Zaviyeye, 1,30m genişliğinde, 
0,40m derinliğinde ve 1,85m yüksekliğindeki girişten geçilmektedır. Tek mekânlı 
zaviye, doğu-batı yönünde 11,45m, kuzey-güney yönünde ise 3,80m ölçülerinde 
ve dikdörtgen planlıdır. Zaviyenin güneyinde kayaya oyulmuş, 1,70x1,90m ölçüler-
ine sahip mekân bulunmaktadır; şifa bulmak isteyenler burada bir gece boyunca 
kalmaktadır. Zaviyenin batısında mutfak, güneybatısında ise dikdörtgen bir alana 
oturtulan ve ziyarete hizmet eden şahısların kaldığı bölüm bulunmaktadır. 

Restorasyon geçiren yapının, iç mekânındaki duvar ile tonoz yüzeylerine sıva 
uygulanmış ve derzleri ise yenilenmiştir.

SULTAN ŞEYHMUS ZİYARETİ
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Sultan Şeyhmus Çilehanesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yüceköy (Çalê) 
Mahallesi’ndeki caminin hemen bahçesinde yer almaktadır. Alanda yapılan incele-
melerde çilehane olarak adlandırılan yapı, ana kayaya oyularak yapılmıştır. Duvar-
larında yer yer sıva izleri görülen yapının, yuvarlak ağızlı ve tabana doğru genişleyen 
armudi formlu bir sarnıç olduğu ve daha sonraki dönemlerde düzenlemeler yapılar-
ak önce konuta, sonradan da çilehaneye dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Yöre 
halkı Ramazan aylarında Sultan Şeyhmus’un burasını çilehane olarak kullandığını 
belirtmektedir. Ağız çapı 1,35m olan çilehaneye, sonraki dönemlerde yapının içine 
girilebilmesi için metal basamaklar eklenmiştir. Yapı, doğu-batı yönünde 4,75m, 
kuzey-güney yönünde 4,32m ölçülerinde ve 4,20m yüksekliğindedir. Yapının 
batısında, 0,85m genişliğinde ve 1,30m derinliğindeki başka bir sarnıcın duvarı 
yıkılarak buraya niş özelliği kazandırılmıştır. Mahalle çevresinde yapılan inceleme-
lerde de yer yer ağız kısımları kapatılmış sarnıçlar tespit edilmiştir.

Yapının yüzeylerinde, renk bozulması ve biyolojik bozulmalar gözlemlenmek-
tedir.

SULTAN ŞEYHMUS ÇİLEHANESİ
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Şeyh Celaleddin Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere (Kurdis) Mahall-
esi’nde ve günümüzde defin işlemleri devam eden mezarlık alanında yer almak-
tadır. Mezarlık alanının kuzeydoğusunda bulunan ve Şeyh Celaleddin’e ait mezarın 
ayak tarafı (batı), 4 adet sütunun taşıdığı kubbenin oluşturduğu baldaken ile        
kısmen kapatılmıştır.

Onarım geçirdiği anlaşılan ziyaret, yakın zamanda kireç taşı kullanılarak          
yenilenmiştir. Ziyaretin bulunduğu mezarlık alanı, yoğun ot kaplıdır.

ŞEYH CELALEDDİN ZİYARETİ
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Şehida Çıva Çalıkê Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere (Kurdis) Mahall-
esi’nde bulunmaktadır. Ziyaretin yapımında, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Üzeri açık inşa edilen ve etrafı düzensiz taşlar ile sınırlandırılan ziyaretin içinde 
bir adet mezara ait izler mevcuttur. Ziyaretin içinde ve etrafında bulunan ağaçlara, 
yöre halkı tarafından dileklerin kabul olması amacı ile çaput bağlanmıştır. 

Ziyarette, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞEHİDA ÇIVA ÇALIKÊ ZİYARETİ
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Kani Guriyê Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çayırpınar Mahallesi, Kemaliye 
(Kani Guriyê) Mezrası’nda bulunmaktadır. Ziyaret, kesme ve moloz taş kullanılar-
ak yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Etrafı düzgün plan göstermeyen ve üzeri açık 
bir şekilde inşa edilen ziyaret, içten 4,0x4,45m ölçülerinde olup oval planlıdır. 
Ziyarette herhangi bir mezar bulunmamaktadır. İçerisi taş, moloz ve ot ile kaplı 
olan ziyaret, yöre halkı tarafından kaşıntı gibi deri hastalıkları olan kişilerin buraya 
gelerek çare buldukları ifade edilmiştir. 

Ziyaret mekânında doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KANİ GURİYÊ ZİYARETİ
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Yedi Kız Kardeşler Ziyareti, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz (Dara) Mahall-
esi’ndeki Şeyh Yusuf Hamedani Mezarlık Alanı’nın içerisinde yer almaktadır. 
Ziyaret, doğu-batı yönünde 5,50 m, kuzey-güney yönünde 4,0m, ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlı olup etrafı blok taşlar ile çevrelenmiştir. Ziyaretin içinde, Yedikız 
Kardeşler’e ait 2 adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarların baş ve ayak şahideler-
inde Arapça künye bilgileri yer almaktadır. Yöre halkının anlatımına göre çocuk 
sahibi olmak isteyenler söz konusu yeri ziyaret etmektedir. Ziyaretin güney du-
varında, genişliği 1,05m, derinliği 0,90m ve yüksekliği 1,50m ölçülerine sahip 
mihrap yer almaktadır. 

Yoğun ot kaplı ziyaret alanı, doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.

YEDİKIZ KARDEŞLER ZİYARETİ
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Şeyh Hamit Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kayaca Mahallesi’nde yer almak-
tadır. 19.yy sonuna tarihlenen (1) türbenin yapımında, kesme ve düzgün kesme 
taş kullanılarak dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Türbe, dikdörtgen planlı bir 
hol ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının kuzeyinde bulunan 
yuvarlak kemerli açıklıktan, doğu-batı yönünde 10,0m, kuzey-güney yönünde 
4,55m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı hole geçilmektedir. Holün güneyinde 
genişliği 1,50m, derinliği 1,10m, yüksekliği ise 2,23m ölçülerinde olan mihrap bu-
lunmaktadır. Holün batısında, asıl türbe alanı bulunmaktadır. Türbe, 4,60x4,60m 
ölçülerinde kare planlı olup içerisinde Şeyh Hamit ve ailesine ait 4 adet mezar 
yer almaktadır. Türbe alanının üzeri çokgen kasnağa oturtulan kubbe ile örtülmüş 
ve kubbeye geçişlerde ise mukarnaslı tromplardan yararlanılmıştır. Türbe alanın-
da, çeşitli formlarda pencere açıklıkları mevcuttur. Holün kuzeydoğusunda, 
3,80x3,80m ölçülerinde kare planlı ve üzeri düz dam ile örtülü bir mekân bulun-
maktadır. Mekânda bir adet mezar mevcuttur. Holün güneydoğusunda, 3,40m 
ölçülerinde ve kare planlı üzeri kubbe ile örtülmüş bir mekân yer almaktadır. Bu 
mekânda ise 2 adet mezar bulunmaktadır. Holün doğu ve batısında mezarlar tespit 
edilmiştir. Bunların dışında holde yuvarlık kemerli pencere açıklıkları ve çeşitli 
formlarda nişler mevcuttur. Türbe alanının güneydoğusunda, doğu-batı yönünde 
3,05m, kuzey-güney yönünde 3,20m, ölçülerinde ve kareye yakın dikdörtgen 
bir mekân bulunmaktadır. İçi boş olan mekâna, batıda bulunan yuvarlak kemerli 
açıklıktan geçiş sağlanmaktadır. Mekânda, kubbeye geçiş elemanı olarak tromplar 
kullanılmış ve sivri kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Mekânın batısın-
da çeşitli formlarda pencere bulunmaktadır. Mekânın batı cephesindeki pencere 

açıklıklarının üzerinde kitabe yer almaktadır. Türbe alanının etrafı istinat duvarı 
ile çevrelenmiş olup türbe alanının etrafında çok sayıda mezar tespit edilmiştir. Bu 
mezarlar, eski ve yeni mezarlardan oluşmaktadır. Mezarların şahidelerinde Arap ve 
Latin harfleri ile yazılmış künye bilgilerine yer verilmiştir. Baş şahideleri serpuş şek-
linde olan mezarlar dışında etrafı düzensiz taşlar ile örülen mezarlar da mevcuttur. 
Mezar yapılarında ve şahidelerinde bitkisel ve geometrik motifler yer almaktadır. 

Yapının, yakın zamanda herhangi bir restorasyon geçirdiğine dair bilgiye          
ulaşılamamıştır. Holün duvarlarında özgün taş malzemenin üzerinde çimento esaslı

ŞEYH HAMİT TÜRBESİ
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sıva ve boya uygulanmıştır. Yüzeylerde rutubetlenme, küflenme, boya dökülmesi, 
çatlaklar ve kabarmalar gözlenmektedir. Holün batısında bulunan türbe mekânının 
duvarı özgün dokuda olup taş yüzeylerinde renk bozulmaları, rutubetlenme ve bi-
yolojik bozulmalar görülmektedir. Boşalan derzler ve kopan parçalar harç malzeme 
ile doldurulmuştur. Kemer üzerinde bulunan kitabe taşında aşınmalar mevcuttur. 
Boşalan derzler harç ile doldurulmuştur. Günümüzde kubbede yoğun bir şekilde 
biyolojik bozulmalar, rutubetlenme ve küflenme, duvar yüzeylerinde ise boya 
dökülmesi, rutubetlenme ve biyolojik bozulmalar görülmektedir. Duvar ve tavan 
yüzeylerine sıva ve boya yapılmış, yüzeylerde dökülmeler, biyolojik bozulmalar, 
yağmur akıntıları ve kirlenmeler mevcuttur. Dış duvar cephelerindeki taşların 
derzleri doldurulmuştur. Mezar taşlarında kopmalar, renk bozulması ve biyolojik 
bozulmalar tespit edilmiştir.

Bilgicioğlu B., Mardin Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003; (Erişim bağlantısı: https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28016432.pdf 24.05.2020)
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Şeyh Muhammed Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, Zinciri-
ye Medresesi’nin güneyinde yer almaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan türbenin 
yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Üzeri açık bir şekilde inşa edilen türbeye, 
doğudan merdiven ile inilmektedir. Türbe, doğu-batı yönünde 6,56m, kuzey-güney 
yönünde 2,36m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup içinde Şeyh Muhammed’e ait 
mezar yapısı bulunmaktadır. Mezarın baş ve ayak şahidelerinde dilimli yarım kubbe 
ve mukarnaslara yer verilmiştir. Baş ve ayak şahidelerinde Arapça yazılmış künye 
bilgisinin yanı sıra bitkisel ve geometrik motifler de yer almaktadır. 

Mezarların baş ve ayak şahidelerinde, taşlarda ve zemin döşemesinde, renk 
bozulması, parça kopmaları ile biyolojik bozulmalar gözlemlenmiştir.

ŞEYH MUHAMMED TÜRBESİ
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Şeyh İmameddin Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. İnşa kitabesi olmayan türbenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 
Yapımında kesme ve moloz taş kullanılan dikdörtgen planlı türbeye, beşik tono-
zlu eyvandan geçiş sağlanmaktadır. Eyvandan yüksek kotta tutulan türbe alanı, 
doğu-batı yönünde 2,75m, kuzey-güney yönünde 2,90m ölçülerinde ve dikdörtgen 
planlıdır. İçinde Şeyh İmameddin’e ait mezarın bulunduğu türbe, çapraz tonozlu ve 
üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 

Türbe mekânının tonoz yüzeylerindeki boyada çatlama, rutubetlenme ve 
dökülmeler görülmektedir. Türbe mekânı ve ön girişteki duvar yüzeylerindeki 
taşlarda tuzlanma, renk bozulması ve aşınma tespit edilmiştir. Beşik tonozlu ön 
girişteki tonoz yüzeylerinde çatlama, rutubetlenme ve kabarma mevcuttur. Taş 
yüzeylerinde renk bozulması, biyolojik bozulmalar, tuzlanma ve beşeri kaynaklı 
kirlenmeler mevcuttur.

ŞEYH İMAMEDDİN TÜRBESİ
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Şeyh Salih Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi’nde yer 
almaktadır. İnşa kitabesi olmayan türbenin, ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 
Yapımında kesme ve düzgün kesme taş kullanılan türbe, dıştan doğu-batı yönünde 
12,10m, kuzey-güney yönünde 13,90m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Tür-
benin kuzeyinde, iki gözlü ve üzeri çapraz tonozlu revak bulunmaktadır. Doğu-batı 
doğrultusunda 6,30m, kuzey-güney doğrultusunda 2,85m ölçülerindeki revakın 
güneyinde, 0,65m genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 1,65m yüksekliğinde mihrap 
nişi yer almaktadır. Revakın batı ve güneybatısında bulunan mekânlar kapalı old-
uğundan incelenememiştir. Revakın güneydoğusunda 1,27m genişliğinde, 0,90m 
derinliğinde ve 2,90m yüksekliğindeki açıklıktan türbe alanına geçilmektedir. Tür-
be, içten 13,80x13,80m ölçülerinde ve kare planlıdır. Türbenin güneyinde 1,27m 
genişliğinde, 0,90m derinliğinde ve 2,60m yüksekliğinde mihrap nişi bulunmak-
tadır. Bunların dışında türbede, mazgal pencere açıklığı ve dikdörtgen formlu niş 
yer almaktadır. İçerisinde 3 adet mezarın bulunduğu türbenin üzeri, kubbe ile 
örtülmüştür. Kubbeye geçişlerde tromplardan yararlanılmıştır. Türbenin etrafında 
çok sayıda mezarın yer aldığı mezarlık alanı bulunmaktadır. 

Yapının revak ve türbe mekânındaki tonoz ve duvar yüzeyleri boyanmıştır. 
Boyalarda rutubetlenme, kabarmalar, dökülmeler, çatlaklar, kubbe yüzeylerinde 
küflenme ve renk bozulması görülmektedir.

ŞEYH SALİH TÜRBESİ
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Şeyh Muhammed Nur Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yardere (Kurd-
is) Mahallesi, Şeyh Celaledin Ziyaret Alanı’nda bulunmaktadır. Türbenin inşasında 
kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Dıştan doğu-batı yönünde 4,0m, kuzey-
güney yönünde 5,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olan türbeye kuzeyde bulu-
nan giriş açıklığından girilmektedir. Giriş açıklığı, büyük oranda kapatılan türbenin 
içerisinde Şeyh Muhammed Nur’a ait mezar bulunmaktadır. Türbenin üzeri modern 
(betonarme) malzemeden yapılmış kubbe ile örtülüdür. Türbenin kuzey cephesinde, 
yöre halkı tarafında dileklerin kabul olması için ağaca çaput bağlanılmıştır. 

Etrafı yoğun ot ile kaplı olan türbede, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞEYH MUHAMMED NUR TÜRBESİ
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Şeyh Mehmet Hekim Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahall-
esi’nde, Şeyh Mansuri Camii’nin doğusuna bitişik vaziyettedir. Türbenin inşasında, 
kesme taş ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Türbeye, kuzeybatıda ve Şeyh Man-
suri Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. 
Kuzeybatıda bulunan giriş açıklığı, 1,15m genişliğinde, 1,10m derinliğinde, 2,0m 
yüksekliğinde ve dikdörtgen formludur. Türbe, doğu-batı yönünde 4,10m, kuzey-
güney yönünde 11,90m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Türbenin güneyinde, 
Mehmet Hekime’e ait mezar bulunmaktadır. Türbenin güneydoğusunda, üzeri met-
al kapak ile kapatılmış kuyu bulunmaktadır. Mazgal pencere ve dikdörtgen formlu 
pencere açıklıklarına yer verilen türbe içten 3 adet kubbeyle; dıştan ise düz dam 
ile örtülüdür. 

Duvar ve tonoz yüzeyleri boyanan yapının, derzleri sıvayla doldurulmuştur.

ŞEYH MEHMET HEKİM TÜRBESİ
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Pirê Merdan Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe (Tızyan) Mahall-
esi’nin 1,87km güneyinde yer almaktadır. Pirê Merdan adındaki zatın, bölgede 
saygı duyulan ve sevilen Sultan- Şeymus (Şeyh Mussa Ezzuli)’nin 12 halifesinden 
biri olduğu belirtilmektedir. İnşa kitabesi bulunmayan türbenin, ne zaman yapıldığı 
bilinmiyor. Türbenin yapımında kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Türbenin 
etrafı ihata duvarı ile çevrelenmiştir. Türbeye avlunun batısında bulunan 0,80m 
genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 1,70m yüksekliğindeki taş lentolu dikdörtgen 
formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Türbe içten, doğu-batı yönünde 
4,45m, kuzey-güney yönünde 3,80m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Türbenin 
güneybatı köşesinde Pirê Merdan’a ait mezar bulunmaktadır. Türbenin güneyinde 
sivri kemerli niş, doğusunda ise mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. Türbenin 
üzeri, kare kaide üzerine oturtulan kubbe ile örtülüdür. Türbe, farklı dönemlerde 
yenileme çalışması görmüş kasnak ve kubbe sıvanarak yeşil renge boyanmıştır. 
Türbenin doğusunda dikdörtgen formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. 
Avlunun kuzeyinde bir adet mezar bulunmaktadır. Mezarın üzerinde herhangi bir 
kitabe ve süsleme öğesine rastlanılmamıştır. 

Türbenin batısında büyük oranda yıkılmış, günümüze temel izleri gelebilmiş ve 
yöre halkı tarafından mescit olduğu iddia edilen yapının temel izleri bulunmaktadır.

PİRÊ MERDAN TÜRBESİ
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Mir Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz (Dara) Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Oğuz Mahallesi’ndeki eski mezarlık alanında yer alan Mir Türbesi, 4 adet 
sütunun taşıdığı kubbenin oluşturduğu baldaken ile kısmen kapatılmıştır. Mir   
Türbesi’nde herhangi bir mezara rastlanılmamıştır. 

Yapıda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

MİR TÜRBESİ
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Seyyid Muhammed El Hüseyn-i Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Dara (Oğuz) 
Mahallesi’nde bulunan Oğuz (Dara) Eski Mezarlık Alanı’nın içinde yer almaktadır. 
Kare bir alana oturtulan yapının inşasında, kesme taş kullanılmıştır. Türbeye, batı-
da yer alan, 0,90m genişliğinde, 0,25m derinliğinde ve 1,65m yüksekliğindeki dik-
dörtgen formlu giriş açıklığından sağlanmaktadır. Türbe alanı, doğu-batı yönünde, 
3,85, kuzey-güney yönünde 3,85m ölçülerinde ve kare planlıdır. Türbenin içinde, 
günümüze uygun malzeme ile yapılmış Seyyid Muhammed El Hüseyn-i ve eşine 
ait mezarlar yer almaktadır. Dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilen 
türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Yapının duvar yüzeylerinde, boyada dökülmeler gözlemlenmiştir.

SEYYİD MUHAMMED
EL HÜSEYN-İ TÜRBESİ
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Şeyh Hamidi Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Dara (Oğuz) Mahallesi’nde bulu-
nan Oğuz (Dara) Eski Mezarlık Alanı’nın içinde yer almaktadır. Dikdörtgen bir alana 
oturtulan türbenin yapımında, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Türbeye, güneyde 
yer alan 0,75m genişliğinde, 0,75m derinliğinde ve 1,55m, yüksekliğinde yuvarlak 
kemerli giriş açıklığından geçilmektedir. Türbe alanı, doğu-batı yönünde 4,25m, 
kuzey-güney yönünde 4,75m, ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Türbenin içinde 
Şeyh Hamidi ve eşine ait sanduka mezar yer almaktadır. Türbenin üzeri kubbe ile 
örtülüdür. Mekânda kubbeye geçiş, tropmlar ile sağlanmış olup duvarlarda mazgal 
pencere düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapının derz dolgularında, boşalma ve duvar yüzeylerinde biyolojik bozulmalar 
gözlemlenmektedir.

ŞEYH HAMİDİ TÜRBESİ
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Şeyh Yusuf Hemedani Türbesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz (Dara) Mahall-
esi’nde yer alan Şeyh Yusuf Hemedani Mezarlık Alanı içerisinde yer almaktadır. 
Etrafı ihata duvarı ile çevrelenen türbenin içinde, günümüze uygun malzeme ile 
yapılmış Şeyh Yusuf Hemedani’ye ait mezar yer almaktadır. Mezarın üzeri, sekiz 
sütunun taşıdığı kubbe, baldaken plan tipinde kısmen kapatılmıştır. Türbe alanı, 
doğu-batı yönünde 5,0m, kuzey-güney yönünde 4,0m ölçülerinde ve dikdörtgen 
planlıdır. 

Etrafı duvarla çevrelenen türbenin kubbesi boyanmıştır.

ŞEYH YUSUF HEMEDANİ TÜRBESİ
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DEYRULZAFARAN MANASTIRI
Deyrulzafaran Manastırı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eski kale (Qelit Mera) Ma-

hallesi’nde yer almaktadır. Türkiye Süryanilerinin dini merkezi olarak da kabul 
edilen Deyrulzafaran Manastırı, 1293 yılından 1932 yılına kadar 640 yıl boyunca 
kesintisiz olarak Süryani Ortodoks Patrikliğine ev sahipliği yapmıştır (1) . İnşa 
kitabesi olmayan manastırın bilinen en eski yapısı 6. yy’da inşa edilen Meryem Ana 
Kilisesi’dir. Manastıra daha sonra 793 yılında Mor Hanonya Kilisesi eklenmiştir 
(2) . Bunlardan hareketle Manastırın 6-8. yy arasında inşa edildiği düşünülmekte-
dir. Yapımında kesme, düzgün kesme ve moloz taş kullanılan manastır, geniş bir 
alana kademeli bir şekilde 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Manastır, revaklı atrium 
etrafında şekillenen Mor Hanonya Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Güneş Tapınağı, 
Yemekhane, Misafir odaları, Öğrenci odaları ve Rahibelerin konakladığı mekân-
lardan oluşmaktadır. Revaklı atriumun doğusunda bulunan Mor Hanonya Kilise-
si’nin batıda 3, güneyde ise 1 adet olmak üzere toplam dört giriş açıklığı bulun-
maktadır. Günümüzde 3 giriş açıklığı kapatılan kiliseye, batı cephesinin ortasında 
1,57m genişliğinde, 1,40m derinliğinde ve 2,64m yüksekliğindeki dikdörtgen 
formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Naos alanı, doğu-batı doğrultusun-
da 8,25m, kuzey-güney doğrultusunda 8,40m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. 
Naosun doğusunda yerden yüksek yapılmış apsis ve bema bölümü yer almaktadır. 
Bema bölümü doğu-batı yönünde 1,0m, kuzey-güney yönünde 2,77m ölçülerinde 
ve dikdörtgen planlıdır. Bema bölümünde taştan altar bulunmaktadır. Bemanın 

doğusunda 2,05m genişliğinde 2,25m derinliğinde üzeri yarım kubbe ile örtülü 
apsis nişi bulunmaktadır. Bemanın kuzey ve güneyinde 4,90x2,78m ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlı pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Pastaforium hücrelerine 
bemadan ve naosa bakan giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. Kuzeyde yer 
alan pastoforium hücresinnin naostan geçiş sağlayan girişin üzerinde kitabe bu-
lunmaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve nişlere yer verilen naos, içten 
çapraz kubbeli olup dıştan üzeri düz dam örtülüdür. Ana kubbenin dört yanına yarım 
kubbeler yerleştirilerek, üst örtüsü haç işaretine benzetilmiştir. Revaklı atriumun 
kuzeydoğusunda bulunan Meryem Ana Kilisesi’ne, 1,05m genişliğinde, 0,60m der-
inliğinde ve 1,90m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli giriş açıklığından geçiş sağl-
anmaktadır. Naos alanı, doğu-batı yönünde 6,20m, kuzey- güney yönünde 13,35m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Naosun doğusunda yerden yüksek yapılmış ap-
sis bölümü bulunmaktadır. Apsis bölümü doğu-batı doğrultusunda 4,87m, kuzey-
güney doğrultusunda 2,95m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup içten çapraz tonoz 
örtülüdür. Apsisin kuzey ve güneyinde üzeri çapraz tonoz ile örtülü pastoforium 
hücreleri yer almaktadır. Naos alanının kuzeyinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan 
dikdörtgen planlı ve üzeri içtem beşik tonoz örtülü mekân bulunmaktadır. Çeşitli 
formlarda pencere açıklığı ve nişlere yer verilen kilise, içten beşik ve çapraz tono-
zlu olup dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. Atriumun güneydoğusunda, doğu-
batı yönünde 10,25, kuzey- güney yönünde 5,25m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı
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mekân bulunmaktadır. Azizler Mezarlığı olarak adlandırılan bu mekâna 1,30m 
genişliğinde, 0,90m derinliğinde ve 2,27m yüksekliğindeki dikdörtgen formlu giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Mekânda yuvarlak kemerli nişler içerisine alın-
mış 7 adet azizlere ait mezar bulunmaktadır. Mezar ve kemer yüzeyleri geometrik 
motifler ve bitkisel süslemeler ile hareketlendirilmiştir. Çeşitli formlarda pencere 
açıklıklarına ve nişlere yer verilen mezar odasının üzeri dilimli kubbe ile örtülüdür. 

Azizler Mezarlığı’nın alt katında, doğu-batı doğrultusunda 8,80m, kuzey-güney 
doğrultusunda 5,40m ölçülerinde dikdörtgen planlı Güneş Tapınağı bulunmaktadır. 
Tapınağa, atriumun doğusunda bulunan basamaklar aracılığı ile inilip, beşik tono-
zlu koridordan geçilerek ulaşılmaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıklarına ve 
nişlere yer verilen tapınağın üzeri blok taşlar ile kapatılmıştır. 

Atriumun kuzeyinde, doğu-batı yönünde 3,20m ve kuzey- güney yönünde 
6,60m ölçülerinde selsebil yer almaktadır. İki bölümlü havuzdan oluşan selsebilin 
doğu ve batısında oturma sekileri bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli üzeri beşik to-
noz ile örtülü olan selsebilde çeşitli formlarda nişlere yer verilmiştir. 

Manastırın 2. ve 3. Katları öğrenci odaları, papaz evi ve rahibelere ait mekân-
lardan oluşmaktadır. Manastırın çan kulesi Mor Hanonya Kilisesi’nin güneybatısın-
da yer almaktadır. Kare planlı olan çan kulesinin üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Son olarak 2007 yılında restore edilen 80 odalı Manastırın başlıca yapıları şun-
lardır: Eski Tapınak, Mor Hananyo Kilisesi (Kubbeli Kilise), Yoldath Aloho (Meryem 
Ana) Kilisesi, Mor Petrus Kilisesi, Azizler Evi (Beth Kadişe) ve Manastır Binaları’dır.

1 Ersoy, S., ve Şarman, N., “Mardin ve Şırnak İllerindeki Süryanilere Ait Dini Yapıların Kültür (ve İnanç) Turizmi Potansiyeli”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, V: 6 I:8,
2 Hollerweger, H., Lebendiges Kulturerbe Living Cultural Heritage, Çev: Gülçur, Sevil. Londra, 1999.
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MOR YAKUP MANASTIRI
Mor Yakup Manastırı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eski Mahalle’nin (Qelit Mera) 

doğusunda, Deyrul Zafaran Manastırı’nın ise kuzeydoğusundaki kayalık alanda yer 
almaktadır. Kayalık alanın tepe kısmında ve batı yamacında çok geniş bir alana 
yayılan manastır, 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Manastırda, 3 adet kaya kilise 
ve 1 adet kargir kilise bulunmaktadır. Kiliseler dışında, sarnıç, khamasorion ve 
arcosoliumlu mezarlar ve çok sayıda yaşam alanı olarak kullanılmış birbiri ile 
bağlantılı kaya konut ile kargir mekânlar bulunmaktadır. Manastırın batıya bakan 
cepheleri, doğa ve iklim olaylarına karşı dayanamayıp yıkılmıştır. Sonraki dönem-
lerde yıkılan cepheler, kesme ve moloz taş duvar ile örülmüştür. Manastırın 1. 
Kat’ı, dikdörtgen planlı tek mekândan oluşmaktadır. 1. Katın batısında, günümüze 
kısmen izleri gelebilmiş merdiven ile 2. Kattaki 1 No’lu Kaya Kilise’ye ulaşılmak-
tadır. Merdiven dışında kayalık alanın güneyinde bulunan 2,90m uzunluğundaki, 
0,90m genişliğindeki ve 1,60m ölçülerindeki koridordan da kaya kiliseye geçiş 
sağlanmaktadır. 1 No’lu Kaya Kilise, apsis, naos ve iki mekândan oluşmaktadır. 
Naos alanı, doğu-batı yönünde 5,10m, kuzey-güney yönünde 4,10m ölçülerinde 
dikdörtgen planlıdır. Düz tavanlı olan naosun zemini ile tavan arası yüksekliği, 
2,20m’dir. Naosun doğusunda yerden yüksek yapılmış apsis nişi bulunmaktadır. 
Apsis nişi, 3,15m genişliğinde, 2,65m derinliğinde ve 2.25m yüksekliğindedir. 
Apsis nişinde ortalama 0,75m genişliğinde, 0,35m derinliğinde ve 0,70m yükse-

kliğinde 3 adet yuvarlak kemerli niş bulunmaktadır. Naosun güneyinde bulunan 
dikdörtgen formlu giriş açıklıklığından, dikdörtgen planlı mekânlara geçiş sağlan-
maktadır. Güney duvarında içten yuvarlak kemerli, dıştan ise dikdörtgen formlu 
pencere açıklıklarına yer verilen bu mekânlarda çok sayıda yuvarlak kemerli ve 
dikdörtgen formlu nişler de mevcuttur. Güneyde yer alan mekânın güneybatısında-
ki 6 sıra basamak ile 3. Kat’taki 2 No’lu Kaya Kilise’ye çıkılmaktadır. 2 No’lu Kaya 
Kilise’ye basamaklar dışında, kayalık alanın batısındaki tahrip olmuş koridorlardan 
da giriş sağlanmaktadır. Tek neften oluşan kilisenin naosu, doğu-batı yönünde 
8,0m, kuzey-güney yönünde 5,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Naosun 
doğusunda, yerden yüksek tutulmuş apsis nişi bulunmaktadır. Apsis nişi, 2,0m 
genişliğinde, 1,30m derinliğinde ve 2,5m yüksekliğindedir. Apsiste, temsili altar 
bulunmaktadır. Çeşitli formlarda nişlere yer verilen naosun batı cephesi tamamen 
yıkılmış, sonraki dönemlerde kesme ve moloz taş duvar ile tekrar örülmüştür. Nao-
sun kuzeydoğusunda bulunan 16 sıra basamak ile kayalık alanın tepe noktasına 
çıkılmaktadır. Burada, 3 No’lu Kaya Kilise ve kargir kilisenin etrafında şekillenen 
kargir mekânlar bulunmaktadır. Kargir kilisenin batısında, 4,40x3,50m ölçüler-
inde, dikdörtgen planlı narteks bölümü bulunmaktadır. Narteksin doğusunda, 
0,90m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 1,65m yüksekliğindeki dikdört-
gen formlu giriş açıklığından naosa geçiş sağlanmaktadır. Tek neften oluşan
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kilisenin naosu, doğu-batı yönünde 4,0m, kuzey-güney yönünde 10,20m ölçüler-
inde dikdörtgen planlıdır. Naosun doğusunda yerden yüksek yapılmış apsis yer 
almaktadır. Apsis nişi, 3,30m genişliğinde, 3,60 derinliğinde ve 4,40m yüksek-
liğindedir. Yarım daire formlu olan apsisin üzeri, yarım kubbe ile örtülüdür. Ap-
sisin kuzey ve güneyinde pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan 
pastoforium hücresi, 2,35x2,65m ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır. Güneydeki 
pastoforium hücresi, 2,40x3,0m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Doğu duvarında 
1 adet mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. Üzeri içten yarım kubbe ile örtülü 
olan pastoforium hücrelerine, apsiste bulunan ve naosa bakan giriş açıklıklarından 
geçiş sağlanmaktadır. Naosun güneyinde, merdiven aracılığı ile inilen mezar odası 
bulunmaktadır. Mezar odasında 1 adet khamasorion mezar bulunmaktadır. Çeşitli 
formlarda nişlere ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen kilise, içten çapraz 
tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. 
3 No’lu Kaya Kilise, Kargir Kilise’nin batısında bulunmaktadır. Kiliseye, kuzeyde 
bulunan 3,20m genişliğinde, 0,75m derinliğinde ve 4,0m yüksekliğindeki giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Bu giriş, günümüzde kesme ve moloz taş ile 
kısmen kapatılmıştır. Naos alanı, doğu-batı yönünde 7,90m, kuzey- güney 16,60m 
ölçülerinde dikdörtgen planlı olup iki neften oluşmaktadır. Yüksekliği değişkenlik 
gösteren kilisenin kuzey nefi, 7,0m, güney nefi ise 5,0m yüksekliğindedir. Güney 
nefin doğusunda, 3,0m genişliğinde, 2,30m derinliğinde ve 2,50m yüksekliğinde 
apsis nişi bulunmaktadır. Apsiste, temsili bir altar yer almaktadır. Çeşitli formlar-
da nişlere yer verilen naos alanın güneyinde, güney cepheleri tamamen yıkılmış 
kullanım amacı bilinmeyen iki mekân mevcuttur. Kilisenin naosu kuzey nefte beşik 
tonuzlu, güney nefte ise düz tavanlı olarak şekillendirilmiştir. 

Kaçak kazı çukurlarına rastlanılan manastırda, çok yoğun olarak doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

69

Mor Behnam Kaya Manastırı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eski Kale (Qelit Mera) 
Mahallesi’nin doğusunda bulunan Deyrul Zafaran Manastırı’nın kuzeyindeki 
kayalık alanda bulunmaktadır. Kayalık alanın güney yamacında, 2 katlı olarak 
şekillendirilen manastır, 2 adet kilise, yaşam alanı olarak kullanılan kaya konut-
lar, inziva yerleri, sarnıçlar, arcosoliumlu ve khamosorion mezarların bulunduğu 
bölümlerden oluşmaktadır. Bunların dışında da, manastırın etrafında, manastırla 
bağlantılı olduğu düşünülen inziva yerleri ve sarnıçlar bulunmaktadır. Manastırda 
bulunan kilise ve mekânlar arası geçişler, ince dar koridorlar ve dikdörtgen formlu 
açıklıklardan sağlanmaktadır. Büyük oranda tahrip olan manastırın yıkılan güney 
cepheleri, sonraki dönemlerde kesme, düzgün kesme ve moloz taş duvarlar ile 
yeniden örülmüştür. Mor Behnam Manastırı’ndaki 1 No’lu Kaya Kilise’ye güneyde 
bulunan 1,20m genişliğinde, 1,30m yüksekliğindeki ve 1,50m derinliğindeki giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. İki neften oluşan kilisenin naosu, doğu-batı 
yönünde 8,90m, kuzey-güney yönünde 13,0m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. 
Nefler arası geçişler, dikdörtgen formlu 2 adet giriş açıklığından gerçekleştiril-
mektedir. Bu girişler, ortalama 0,70m genişliğinde, 0,45m derinliğinde ve 
1,70m yüksekliğindedir. Naosun doğusunda yerden yüksek yapılmış apsis 
bölümü bulunmaktadır. Doğu cephesi kısmen yıkılan apsis, 4,50m genişliğinde, 
2,85m derinliğinde ve 2,45m yüksekliğindedir. Apsiste 2 adet mazgal pencere 
açıklığı mevcuttur. Naos alanında, çeşitli formlarda niş ve pencere açıklıklarına 
yer verilmiştir. Batı nefin kuzeyinde, doğu-batı yönünde 2,45m, kuzey-güney 
yönünde 1,70m ölçülerinde kullanım amacı bilinmeyen dikdörtgen planlı mekân 
bulunmaktadır. Kiliseye geçiş sağlayan girişin hemen batısındaki açıklıklardan, 2. 

Kat’taki yaşam alanlarına geçilmektedir. Kilise ve yaşam alanlarının duvarların-
da sıva izlerine rastlanılmıştır. Büyük oranda tahrip olan kilisenin sıvaları kısmen 
dökülmüştür. Apsisin kuzeyinde bulunan ince ve dar koridordan 2 No’lu Kilise’ye 
ulaşılmaktadır. 2 No’lu Kilise, doğu-batı yönünde 6,50m, kuzey-güney yönünde 
4,40m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup tek neften oluşmaktadır. Kilisenin zem-
ini ile tavan arası yüksekliği, 3,0m’dir. Naosun doğusunda, yerden yüksek tutul-
muş bema ve apsis nişi bulunmaktadır. Doğu-batı yönünde 2,40m, kuzey-güney

MOR BEHNAM KAYA MANASTIRI
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yönünde 4,85m ölçülerinde dikdörtgen planlı bemanın doğusunda, büyük oranda 
tahrip olmuş apsis nişi bulunmaktadır. Taş bir altara yer verilen apsis nişi, 2,65m 
genişliğinde, 0,75m derinliğinde ve 2,60m yüksekliğindedir. Apsisin üzerinde 
boya ile yapılmış ve büyük oranda tahrip olmuş haç işareti tespit edilmiştir. Haç 
işaretinin her iki yanında ve haçın içinde bulunduğu kemerin bordüründe, bitki-
sel motifler, hayvan figürleri ve haç işaretleri yer almaktadır. Apsisin kuzeyinde, 
1,15m genişliğinde, 0,60m derinliğinde, 1,50m yüksekliğinde yuvarlak kemerli 
nişe yer verilmiştir. Nişin içerisinde, kabartma şeklinde yapılmış, kolları dışa doğru 
genişleyen Latin haçı mevcuttur. Çeşitli formlarda nişlere yer verilen naosun güney 
duvarında, 3 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Taş lentolu, dikdörtgen formlu 
pencere açıklıklarından batıda bulunanı büyük oranda tahrip olmuştur. Doğudaki 
pencere açıklığı, 0,45m genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 0,70m yüksekliğinde-
dir. Kilisenin iç kısmı sıvalı olup; sıvalarda tahribat gözlemlenmektedir. 

Büyük oranda tahrip durumda olan manastırın genelinde, doğal ve beşeri     
tahribat söz konusudur.



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

71

Mor Yusuf Sevması Kaya Manastırı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eskikale 
(Qelit Mera) Mahallesi’nin güneydoğusunda, Deyrulzafaran Manastırı’nın ise 
doğusundaki kayalık alanda yer almaktadır. Doğa ve iklim şartlarına dayanamayan 
manastırın batı cephesi yıkılmıştır. 

Manastıra ulaşan merdivenler yıkıldığından manastıra girilememiş ve manastır 
incelenememiştir.

MOR YUSUF SEVMASI 
KAYA MANASTIRI
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Protestan Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Latifiye Mahallesi’nde yer al-
maktadır. 1904 yılında inşa edilen kilisenin yapımında, yığma tekniği ile kesme 
taş, düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır (1). Özel bir mimarisi bulun-
mayan Protestan kiliselerinde önemli unsur, dini ibadetlerin yerine getirilmesi 
için bir mekânın olmasıdır. Bu anlayış, Mardin Protestan Kilisesi’nin yapısına da 
yansımıştır. Dikdörtgen bir plana oturtulan kilise, “L” plan özelliği göstermektedir. 
Kilisenin doğu ve batısında olmak üzere iki girişi mevcuttur. Bu girişler, yuvarlak 
kemerli ve dikdörtgen formludur. Batıdaki girişi kapatılan kiliseye günümüzde, 
doğuda yer alan, genişliği 1,76m, derinliği 0,45m ve yüksekliği 2,27m ölçüler-
inde olan girişten geçiş sağlanmaktadır. Kilisenin dikdörtgen planlı doğu bölümü, 
kuzey-güney yönünde 8,60m ve doğu-batı yönünde ise 5,80m ölçülerindedir. 
Bu bölüm, kiliseye gelen misafirlerin ağırlandığı mekân olarak kullanılmaktadır. 
Misafir alanının batısında, asıl ibadet yeri olan naos bölümü bulunmaktadır. Naos 
bölümü, kuzey-güney yönünde 20,30m ve doğu-batı yönünde 4,95m ölçülerinde 
ve dikdörtgen planlıdır. Naos bölümünün kuzeyinde daha yüksek kotta yapılmış 
ibadet platformu yer almaktadır. Naos bölümünün doğu ve batısında, kaş kemerli 
nişler bulunmaktadır. Bunların dışında mazgal pencere ve yuvarlak kemerli pencere 
açıklıkları mevcuttur. Kilisenin güneyinde, doğu-batı yönünde 6,70m, kuzey-güney 
yönünde 9,80m ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve revaklı bir atrium bulunmaktadır. 
Atriumun kuzeyinde lavabolar, doğusunda derin sağır nişler yer almaktadır. İçten 
çapraz tonozlu olan kilise, dıştan düz damlı olarak yapılmıştır.

Farklı dönemlerde restorasyon çalışmaları gören yapının, tonozları ve duvarda-
ki kesme taşlarının derz araları, ınkara harcı ile doldurulmuştur. Tonoz yüzeylerinde 
ve duvardaki kesme taşlarda kararma ve dökülmeler mevcuttur.

PROTESTAN KİLİSESİ

Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998, s. 102.
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MOR BEHNAM VE SARO (KIRKLAR ) KİLİSESİ
Mor Behnam ve Saro (Kırklar) Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahall-

esi’nde yer almaktadır. Süryani tarihçilerden Harrinli R. İsa’ya göre: MS 596’da 
Yunan Kralı Arsus, Mardin merkezde 7 adet kilise inşa ettirmiştir; Kırklar Kilise-
si’nin de bu kiliselerden biri olduğu düşünülmektedir (1). 12. yüzyılda Mardin’deki 
asıl Kırklar Kilisesi Cami’ye (Şehidiye Camii) dönüştürülünce, Mor Behnam 
Kilisesi’nin adı, Kırklar Kilisesi olarak değişikliğine uğramıştır. 1230 yılından 
kalma bir İncil’in de bulunduğu kilise, bugün Mardin Metropolitlik Kilisesi’dir. 
Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yapılan kilise, 1293’te Mardin Süryani 
Kadim Patriklik Merkezi olduktan sonra halkın ruhani ve idari işleri bu kiliseden 
idare edilmeye başlamıştır. Kırklar Kilisesi’nde patrikler ve metropolitler önceleri 
kilisenin avlusunda, tavanları kesme taşla örülmüş odalarda ikamet ederlerdi. 
1850’de bu odaların yerine yeni bir patriklik merkezi inşa edilmiş; 1925’te bu 
mekan genişletilerek yanına kesme taşlardan bir divanhane yapılmıştır. 1799’da 
burda bir okul açılmış olup, 1825-1899 yılları arasında faal olduğu bilinmektedir. 
1928 yılına kadar eğitim ve öğretim devam etmiştir (2). Yığma tekniği ile inşa 
edilen kilisede, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir plana 
oturtulan kilisenin kuzey ve batısında olmak üzere 2 adet atrium bulunmaktadır. 
Kilisenin batısında, taş lentolu, dikdörtgen formlu beş giriş mevcuttur. Bu girişler 
ortalama 0,87m genişliğinde, 2,0m yüksekliğinde ve 0,87m derinliğindedir. 
Batıda bulunan iki giriş açıklığının alınlığında, kabartma şeklinde yapılmış haç 
işareti bulunmaktadır. Naos alanı, 11,50m (doğu-batı)x20,20m (kuzey-güney) 

ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve beş neflidir. Naos bölümünün doğusunda 
yerden yüksekte tutulmuş apsis ve bema bölümü yer almaktadır. Apsis 1,75m 
genişliğinde 1,0m derinliğinde ve 2,46m yüksekliğinde olup üzeri yarım kub-
beyle kapatılmıştır. Apsis bölümünün batısında, doğu-batı doğrultusunda 7,10m, 
kuzey-güney doğrultusunda 3,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bema bölümü 
yer almaktadır. Bema bölümünde çeşitli formlarda niş, taş yapımı altar ve syn-
thronon bulunmaktadır. Bema bölümünün kuzey ve güneyinde, doğu-batı yönünde 
6,75m, kuzey-güney yönünde 3,55m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı pastofori-
um hücreleri yer almaktadır. Bu pastoforium hücrelerine, naosun doğusundan ve 
bemada bulunan açıklıklardan geçiş sağlanmaktadır. Çeşitli formlarda pencere 
açıklıkları bulunan naos bölümünün batısında, galeri kısmı bulunmaktadır. Kuzey-
güney yönünde, 12,75m, doğu-batı yönünde 2,40m ölçülerindeki dikdörtgen 
planlı galeri kısmına, naosun kuzeybatısında bulunan merdiven ile çıkılmak-
tadır. İçten beşik tonozlu olan kilise; dıştan üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Kilisenin güneyinde, doğu-batı yönünde 43,90m, kuzey-güney yönünde 31,0m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı atrium bulunmaktadır. Atriuma, batıda bulunan 
sivri kemerli niş içerisine alınmış yuvarlak kemerli giriş açıklığından, geçiş sağl-
anmaktadır. Giriş bölümünün üzeri beşik tonozludur. Atrium etrafı farklı zaman-
larda yapılmış, okul, papaz evi ve misafirhane gibi yapılar topluluğundan oluş-
maktadır. Toplu yapılar grubundan oluşmaktadır. Atriumun batısında dört paye 
üzerine oturtulan, üzeri dilimli kubbeyle kapatılmış kilisenin çanı bulunmakta-
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dır. Kilisenin doğusunda, doğu-batı doğrultusunda 5,90m, kuzey- güney doğrul-
tusunda 18,25m, ölçülerinde ve dikdörtgen planlı ikinci atrium bulunmaktadır. 
Atriumların duvarlarında çeşitli forma sahip nişlerin içerisinde Arapça yazıt yer 
almaktadır. Kilisenin duvarlarında, girişlerinde ve atrium etrafında şekillenen 
yapılarda bitkisel ve geometrik motifler, Davut Yıldızı, haç işaretleri ve kabartma 
biçiminde İsa tasvirleri gözlemlenmektedir. Kırklar Kilisesi bugün Mardin’de hem 
ziyarete, hem ibadete açık olan birkaç kiliseden biridir.

Yapı, 2008 yılında restorasyon geçirmiştir. Yapılan restorasyonda orta nefin 
tonozları özgün hali ile bırakılmış ve taş yüzeyleri temizlenmiştir. Yan nefler-
in tonoz yüzeylerine çimento esaslı sıva ve boya uygulaması yapılmıştır. Tonoz 
yüzeylerinde rutubetlenme mevcuttur. Apsis ve pastoforium bölümlerindeki taş 
yüzeyleri temizlenmiştir. Atriumdaki duvar yüzeylerinde uzun süreli doğal etkenler 
nedeniyle aşınma, tuzlanma, biyolojik bozulmalar ve kirlenmeler söz konusudur. 
Avlunun giriş tonozunda, sıva ve boya uygulaması mevcuttur. Yüzeylerde ise ru-
tubetlenme söz konusudur.

1 Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul,1998.
2 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mardin/gezilecekyer/mor-behnam-kirklar-kilisesi
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Surp Yusuf (Hovsep) Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Ermeni Katolik Cemaati’ne ait olan yapı, 1864-1902 yılları ar-
asında Mardin’de Metropolitlik görevi yapan Metropolit Melkün Nazar’ın emeği ile 
yapılmıştır (1) . Yığma tekniği ile inşa edilen kilisede, kesme taş, düzgün kesme taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen bir plana oturtulan kilise, atrium ve etrafında şekillenen 
yapılar grubundan oluşmaktadır. Kiliseye geçiş, atriumun kuzeyinde bulunan iki 
girişten sağlanmaktadır. Kilisenin güneybatısında bulunan giriş açıklığı günümüzde 
kapatılmıştır. Kiliseye geçişler, güneydoğuda bulunan 1,88m genişliğinde, 0,75m 
derinliğinde ve 2,34m yüksekliğindeki açıklıktan sağlanmaktadır. Üç nefli ve 
dikdörtgen planlı naos alanı, kuzey-güney yönünde 14,20m, doğu-batı yönünde 
13,70m ölçülerindedir. Naos alanının doğusunda yerden yüksek tutulmuş, apsis ve 
bema bölümleri yer almaktadır. Apsis nişi olmayan kilisenin doğusunda genişliği 
2,53m, derinliği 0,44m ve yüksekliği ise 3,30m ölçülerinde olan yuvarlak kemerli 
niş olasılıkla apsis olarak kullanılmaktadır. Apsisin batısında, kuzey-güney doğrul-
tusunda 3,90m, doğu-batı doğrultusunda 5,20m ölçülerinde dikdörtgen planlı 
bema bölümü yer almaktadır. Bemada taş yapımı altar bulunmaktadır. Altarın 
üzeri, dört payeye oturtulan dilimli bir kubbe ile kapatılmıştır. Bemanın kuzeyinde 
ve güneyinde, doğu-batı yönünde 5,20m, kuzey-güney yönünde 5,14m ölçülerinde, 
kareye yakın dörtgen planlı pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Naos bölümünün 
batısında, galeri bölümü yer almaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve 
nişlere yer verilen kilise, içten çapraz tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde 

yapılmıştır. Kilisenin güneyinde bulunan atrium, 9,85m (doğu-batı)x16,80m 
(kuzey-güney) ölçülerindedir. Atriumun ortasında çokgen planlı havuz bulunmak-
tadır. Atriuma batıda bulunan yuvarlak kemerli girişten geçiş sağlanmaktadır. Atri-
umun etrafında şekillenen yapılar grubu, 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Bu yapılar, 
papaz evi, yemekhane ve misafirhane olarak kullanılmaktadır. 

Duvar yüzeylerinde uzun süreli doğal etkenler nedeni ile tuzlanma, kirlenme, 
rutubetlenme, küflenme ve kömür sobasından kaynaklanan is mevcuttur. Batıdaki 
sütunların boydan boya, diğer sütunların ise belirli bir seviyeye kadar sıvandığı 
ve sıvanan yüzeylerde dökülmelerin olduğu tespit edilmiştir. Tonoz yüzeylerinde 
sıva dökülmesi ve rutubetlenme mevcuttur. Avludaki duvar yüzeylerinde doğal 
etkenlerden kaynaklanan renk bozulmaları, tuzlanma, biyolojik oluşum, aşınma, 
küflenme ve rutubetlenme gözlemlenmektedir. Yapı uzun süre onarım görmediği 
için iç ve dış mekânlarında tahribat söz konusudur.

SURP YUSUF (HOVSEP) KİLİSESİ

Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul,1998, s. 93.
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Mar Petrus ve Mar Pavlus Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi Gül Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Mardin’de inşa edilen en son kilise olan yapının dış kapısında Süry-
anice kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede yapının 1914 yılında Patrik, II. Abdullah 
Dönemi’nde, Papaz Abdulmesih ve cemaatin katkılarıyla inşa edildiği yazılmak-
tadır( 1). Yapımında, kesme ve moloz taş kullanılan kilise, atrium ile çevresinde 
bulunan yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Kiliseye, atrium kuzeyinde bulunan 
iki giriş açıklığından geçilmektedir. Güneybatıdaki giriş, günümüzde kullanıl-
mamaktadır. Kilisenin güneydoğusunda bulunan giriş, 1,84m genişliğinde, 0,65m 
derinliğinde ve 2,19m yüksekliğinde olup alınlığında inşa kitabesi yer almaktadır. 
Dikdörtgen planlı naos bölümü, doğu-batı yönünde 12,55m, kuzey-güney yönünde 
11,45m ölçülerinde olup üç neften oluşmaktadır. Naos kütlesi bazilikal olan yapı, 
kuzey ve güney yönlerinde ek kütleler ile zenginleştirilmiştir. Naos bölümünün 
doğusunda yerden yüksekte tutulmuş apsis ve bema bölümü yer almaktadır. 
Kilisenin doğusundaki 1,22m genişliğinde, 0,45m derinliğinde ve 2,55m yükse-
kliğindeki yuvarlak kemerli niş, olasılıkla apsis olarak kullanılmaktadır. Apsisin 
batısında, bema bölümü yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 3,50m, kuzey-güney 
yönünde 3,15m, ölçülerinde olan bema bölümünde, taş yapımı altar mevcuttur. 
Altarın üzeri, dört payeye oturtulmuş kubbeyle kapatılmıştır. Bemanın güneyinde, 
doğu- batı yönünde 3,50m, kuzey-güney yönünde 4,0m ölçülerinde pastoforium 
odası yer almaktadır. Naosun kuzeydoğusunda bulunan niş, vaftiz bölümü olarak 
kullanılmaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve nişlere yer verilen kilise, 
içten çapraz tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 

Kilisenin güneydoğusunda çan kulesi yer almaktadır. Kilisenin güneyinde, 
10,96x18,60m ölçülerinde dikdörtgen planlı atrium bulunmaktadır. Atriuma 
güneydeki yuvarlak kemerli açıklıktan geçilmektedir. Atrium etrafında şekillenen 
yapılar grubunda, papaz evi, misafirhane ve lavabolar yer almaktadır. Kilisenin 
cephelerinde ve naos bölümünde bitkisel ve geometrik motifler, atriumun batısın-
da da onarım kitabesi söz konusudur. Atriumun ortasında, bir kuyu bulunmaktadır. 

Yapı, 2008 yılında restorasyon görmüş ve yapının tonoz yüzeyleri boyan-
mıştır. Avlu etrafındaki mekân cephelerinde, sütun ve duvarlarda boşalan derzler, 
doldurulmuştur. Kilisenin genelinde, yer yer tuzlanma, rutubetlenme, dökülmeler, 
taşlarda renk bozulmaları ve aşınma gibi doğal tahribatlar söz konusudur.

MAR PETRUS VE MAR PAVLUS 
KİLİSESİ

Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarih İstanbul,1998, s. 76.
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MORT ŞMUNİ KİLİSESİ
Mort Şmuni Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi’nde yer 

almaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen kilisenin, plan ve mimari özel-
likleri, Kırklar Kilisesi’ne benzediğinden 6.yy’da inşa edildiği düşünülmektedir. 
Yapı, 1125 yılında Mardin Metropoliti Yuhanna tarafından yenilenmiştir. Üst 
katta bulunan divanhanenin üzerinde bulunan kitabeye göre divanhanenin, 1883 
yılında Moran İğnatiyos Patrik 3. Petrus Dönemi’nde yapıldığı, çan kulesinin ise 
25 Mayıs 1910 tarihinde Patrik 2. Abdullah tarafından yapımına başlandığı, 
Musullu Metropolit Tuma (Kassir) Efendi zamanında tamamlandığı yazılmak-
tadır (1) . Kesme, düzgün kesme ve moloz taştan inşa edilen kilisenin duvar-
larında, devşirme malzeme olarak mezar taşları da kullanılmıştır. Dikdörtgen 
bir plana oturtulan 2 katlı kilise, atrium ve çevresindeki yapılar topluluğundan 
oluşmaktadır. Yapının kuzey cephesinde, yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu 
giriş kapısından 1. Kat’taki kademeli terasa geçilmektedir. Terasın doğusunda 
Hristiyan mezarları bulunmaktadır. Mezarlığın doğu ve kuzey duvarında, kitabe 
yer almaktadır. Terasın batısında, eyvan ve eyvanın her iki yanında ise me-
kânlar mevcuttur. Terastan merdivenler ile Zemin Kat atriumuna inilmektedir. 
Revaklı ve dikdörtgen planlı atrium, doğu-batı yönünde 16,30m, kuzey-güney 
yönünde 10,15m ölçülerindedir. Atriumun ortasında mezarlar, batısında ise 
derslikler bulunmaktadır. Atriumun doğusunda, kiliseye geçiş sağlayan 3 adet 
giriş açıklığı yer almaktadır. Naos alanı, doğu-batı doğrultusunda 10,50m, 

kuzey-güney doğrultusunda 13,20m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Üç 
nefli kilisenin doğusunda yerden yüksek tutulmuş apsis ve bema bölümü yer 
almaktadır. Apsis, 1,22m genişliğinde, 0,57m derinliğinde ve 2,32m yüksek-
liğindedir. Apsisin batısında, doğu-batı yönünde 3,90m, kuzey-güney yönünde 
3,60m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bema bölümüne yer verilmiştir. Bemada, 
ahşap yapımı bir altar yer almaktadır. Bemanın doğu ve batısında pastoforium 
hücreleri söz konusudur. Bu dikdörtgen planlı hücreler, doğu-batı yönünde 
3,90m, kuzey-güney yönünde 4,50m ölçülerindedir. Pastoforium hücrelerine, 
bema ve naosun doğusunda bulunan açıklıklardan geçilmektedir. Naosun güney-
doğusunda vaftiz bölümü, kuzeybatısında ise mezar yapısı bulunmaktadır. İçten 
beşik tonozlu; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan kilisede çeşitli formlarda 
pencere açlıkları ve nişler yer almaktadır. Kilisenin güneybatısında, 6 adet paye 
üzerine oturtulmuş, üzeri dilimli kubbeyle kapatılmış çan kulesi bulunmaktadır. 
Yoğun süsleme öğelerine rastlanılan kilisede haç işaretleri, kabartma şeklinde 
hayvan figürü, bitkisel ve geometrik motiflere yer verilmiştir. Kilisenin duvar-
larında, atrium ve kapı alınlıklarında olmak üzere çok sayıda kitabe mevcuttur. 
Yapı, 2005 yılında restorasyon geçirmiştir. Duvar yüzeylerindeki derzler harç 
ile doldurulmuştur. Tonoz yüzeyleri boyanmış, yüzeyde kirlenme, çatlama ve 
rutubet söz konusudur. Taş yüzeylerinden kopan parçaların yeri, harç ile dol-
durulmuş ve temizleme işlemleri yapılmıştır. Yer yer renk bozulması tespit
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edilmiştir. Kuzey duvarındaki nişlerden biri, mezar olarak kullanılmak üzere kap-
atılmıştır. Çan kulesine ulaşılan açıklıkta, yağmur akıntıları sebebiyle kirlenmeler 
meydana gelmiştir. Atrium duvarlarında, uzun süreli doğal etkenler nedeniyle renk 
bozulması, rutubetlenme ve biyolojik bozulmalar görülmektedir. Taşlarda, derz dol-
durma işlemleri yapılmıştır. Revak tonozlarında rutubetlenme gözlemlenmektedir. 
Zemin döşemesinde biyolojik bozulmalar, renk bozulmaları ve parça kopmaları 
mevcuttur. Mezarlarda biyolojik bozulmalar, renk bozulmaları ve süsleme detay-
larında parça kopmaları görülmektedir. Mezarlık bölümündeki güney duvarının taş 
yüzeylerinde, biyolojik bozulmalar ve renk bozulmaları saptanmıştır. Bina silmeler-
inde, yer yer parça kopmaları ve renk bozulmaları tespit edilmiştir. Çan kulesinin 
kubbesindeki taş yüzeylerinde renk bozulmaları gözlemlenmektedir.

Akyüz, P.G,. Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998, s. 67-73.
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Akyüz G, Mardin İlinin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998 s. 104.

Mar Hırmız Keldani Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Kilisenin giriş kapındaki tabelada MS 397 yılında yapıldığı yazılmakla 
birlikte Horiepiskopos G. Akyüz’e göre MS 430 yılında yapılmıştır (1). Yapımında 
kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. 3 katlı kilise, dikdörtgen 
bir alana oturtulup revaklı bir atrium ve etrafında şekillenen yapılar topluluğundan 
oluşmaktadır. Atriumun kuzeyinde bulunan genişliği 1,55m, derinliği 0,67m ve 
yüksekliği ise 2,10m ölçülerindeki yuvarlak kemerli girişten naosa geçilmektedir. 
Naos, doğu-batı yönünde 21,25m, kuzey-güney yönünde 9,55m ölçülerinde olup, 
dikdörtgen planlıdır. Naosun doğusunda 5 basamakla çıkılan apsis ve bema bölüm-
leri yer almaktadır. Üzeri yarım kubbe ile kapatılan apsis nişi, 2,0m genişliğinde 
ve 1,25m derinliğindedir. Apsisin batısında, doğu-batı doğrultusunda 3,08m, 
kuzey-güney doğrultusunda 3,93m ölçülerinde üzeri beşik tonozlu bema bölümü 
yer almaktadır. Bema bölümünde ahşap altar bulunmaktadır. Bemanın kuzey ve 
güneyinde, üzeri beşik tonozlu pastoforium hücreleri (güneyindeki diakonikon; 
kuzeyindeki prothesis) yer almaktadır. Pastoforium hücreleri, doğu-batı yönünde 
5,40m, kuzey-güney yönünde 2,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Kuzeyde 
bulunan pastoforium hücresi, günah çıkarma yeri olarak da kullanılmaktadır. Çeşit-
li biçimlerdeki pencere açıklıkları ve nişlerin yer aldığı naosun üst örtüsünde kubbe 
ve çapraz tonozlar kullanılmıştır. Pencere açıklıklarına yer verilen kubbede geçişler 
tromplarla sağlanmıştır. Kilisenin güneyinde bulunan revaklı ve dikdörtgen planlı 
atrium, doğu-batı yönünde 15,20m, kuzey-güney yönünde 8,70m ölçülerindedir. 
Girişi güneybatıda bulunan atriumun etrafında şekillenen yapılar topluluğu, papaz 
evi, misafirhane, divan ve müştemilattan oluşmaktadır. Bu yapılar topluluğuna, 
atriumun doğusunda bulunan merdiven ile çıkılmaktadır. Üçüncü katın terasında, 
kare kaide üzerinde ve dört payeye oturtulan çan kulesi bulunmaktadır. Naos ve 
atriumda, bitkisel ve geometrik motifler dışında kitabeler de görülmektedir. Yapı, 
2011 yılında yapılan restorasyon sonucunda naosdaki kubbe kemeri ve sütunlar 
sıvanmış, naosun batısındaki bölümün tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Boyada rutube-
tlenme ve dökülmeler görülmektedir. Naosun duvar yüzeyinde boşalan derzler ve 
taşların kopan kısımları harç ile doldurulduğu gözlemlenmektedir. Bazı taşlarda 

kararmalar mevcuttur. Boyanan pastoforium hücreleri ve tonoz yüzeylerinde boya-
da rutubetlenme tespit edilmiştir. Naosun döşeme taşlarında aşınma ve kararma-
lar, batısındaki döşeme taşlarında ise rutubetlenme ve küflenme görülmektedir. 
Atriumun tonoz yüzeyleri onarımlar geçirmiştir. Boyanan tonozun yüzeyinde ru-
tubetlenme mevcuttur. Cephe duvarlarının ve sütunların yüzey temizliği yapılmış; 
duvar derzleri harç ile yeniden doldurulmuştur. Bazı taşlarda kararmalar mevcut-
tur. Avlunun döşeme taşlarında kararma, aşınma ve yosunlaşma görülmektedir. 
Cephe duvarına gömülü kitabelerde kısmi kayıplar görülmektedir.

MAR HIRMIZ KELDANİ KİLİSESİ
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Meryem Ana Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Kilisenin giriş kapısındaki tabelaya göre 1895 yılında, Patrik Antun Semheri 
tarafından yaptırılmıştır. Yapı, kesme ve düzgün kesme taşlar ile inşa edilmiştir. 
Dikdörtgen bir alana oturtulan kilise, atrium ve etrafında şekillenen yapılar toplu-
luğundan oluşmaktadır. Kiliseye, atriumun kuzeyinde bulunan genişliği 1,47m, der-
inliği 0,65m ve yüksekliği ise 2,33m ölçülerindeki açıklıktan giriş sağlanmaktadır. 
Bu giriş, üç dilimli sivri kemerli niş içerisine yerleştirilmiş yuvarlak kemerlidir. Her 
iki yanına sütuncelere yer verilen girişin alınlığında inşa kitabeleri yer almaktadır. 
Naos, doğu-batı yönünde 23,40m kuzey-güney yönünde 14,0m, ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlı olup, üç nefe ayrılmıştır. Naosun doğusunda yerden yüksek tutul-
muş, apsis ve bema bölümleri yer almaktadır. Apsis olmayan kilisenin doğusunda, 
1,90m genişliğinde, 0,37m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli 
niş, olasılıkla apsis olarak kullanılmaktadır. Apsisin batısında, doğu-batı yönünde 
4,20m, kuzey-güney yönünde 4,20m ölçülerinde ve kare planlı bema bölümü bu-
lunmaktadır. Bemanın kuzey ve güneyinde, 4,17x4,17m ölçülerinde kare planlı 
pastoforium hücreleri yer almaktadır. Bema bölümünde ve pastoforium hücre-
lerinde taş altarlara yer verilmiştir. Bemada bulunan altarların üzeri dört payeye 
oturtulan kubbeyle kapatılmıştır. Naosun güneydoğusunda, doğu-batı yönünde 
5,10m, kuzey-güney yönünde 7,95m ölçülerinde üzeri çapraz tonoz ile örtülü 
dikdörtgen planlı mekân yer almaktadır. Naosun batısında galeri bölümü; güney-
batısında ise vaftiz ve günah çıkarma bölümleri mevcuttur. Bu galeri bölümüne, 
kilisenin batısında bulunan divan odasından geçilmektedir. Bunların dışında 
naosun kuzey duvarında, yerden yüksek tutulmuş ahşap ambon (vaaz kürsüsü) 
bulunmaktadır. Çapraz tonozlu olan kilisenin üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Kilisenin güneyinde, 26,0m (doğu-batı)x9,40m (kuzey-güney) ölçülerinde atrium 
bulunmaktadır. Atriuma, kuzeyde bulunan yuvarlak kemerli ile dikdörtgen biçimli 
ve alınlığında kitabe bulunan giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Atriu-
mun batısında kitabe yer almaktadır. Atriumun doğusunda ise çokgen gövdeli 6 

adet payeye oturtulmuş ve üzeri kubbeyle kapatılmış çan kulesi yer almaktadır. 
Atrimun etrafında şekillenen yapılar topluluğu, papaz evi, misafirhane, zangoç 
odası ve divandan oluşmaktadır. Kilisenin naos ve atirumunda, kazıma tekniğiyle 
yapılmış haç işaretleri, güneş motifi, bitkisel ve geometrik motifler bulunmaktadır. 

2017 yılındaki restorasyon çalışmasıyla apsisin doğu duvarındaki taşlara ait

MERYEM ANA KİLİSESİ
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sıva kaldırılarak yüzey temizlenmiş ve derzler yeniden doldurulmuştur. Nao-
sun taş yüzeyleri, temizlenerek orijinal dokuları ortaya çıkartılmış ve derzleri 
doldurulmuştur. Boyalı tonozun yüzeyinde rutubetlenme gözlemlenmektedir. 
Naosun doğusunda bulunan zemin ve duvarın zemine bitişik taşlarında su kuy-
usundan kaynaklı rutubet ve küflenme görülmektedir. Döşemenin yüzeyi, resto-
rasyon çalışmasıyla temizlenmiştir. Naosun batısında, kentin su hattının geçmesi 
nedeniyle zeminde, rutubetlenme, yosun vb. yüzey birikimleri oluşmuştur. Cephe 
duvarları bu çalışmalar sırasında temizlenmiş; boşalan derzler ve kayba uğrayan 
taşlar harç ile doldurulmuştur. Taşlarda renk bozulması ve biyolojik oluşumlara 
rastlanmaktadır.

Akyüz G, Mardin İlinin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998 s. 104.
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Mor Mihael (Burç) Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Kilisenin Süryani kaynaklarında, MS 185 yılında yapıldığı belir-
tilmekte ve Mardin’in en eski kilisesi olduğu yazılmaktadır. 15.yy’da yazılan ve 
Aziz Mor Mihayel ile kız kardeşi Siras’ın yaşamlarını anlatan 2 adet el yazması 
kitap da kilisenin tarihini ispatlamaktadır (1). Yapı, kesme ve düzgün kesme 
taş kullanılarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir alana oturtulan kilise, atrium ve 
etrafında şekillenen yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Kiliseye giriş, atriumun 
güneyinde bulunan ortalama 1,40m genişliğinde, 0,60m derinliğinde ve 2,25m 
yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli 2 adet açıklıklardan sağlanmaktadır. Dik-
dörtgen planlı naos, doğu-batı yönünde 13,10m, kuzey-güney yönünde 12,30m 
ölçülerindedir. Üç neften oluşan naosun doğusunda, iki basamak ile çıkılan apsis 
ve bema bölümleri yer almaktadır. Apsisi olmayan kilisenin doğusunda, 2,35m 
genişliğinde, 0,45m derinliğinde ve 2,75m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli niş, 
olasılıkla apsis olarak kullanılmaktadır. Apsisin batısında üzeri kubbeyle kap-
atılan bema bölümü, doğu- batı yönünde 4,07m, kuzey-güney yönünde 3,85m 
ölçülerinde olup dikdörtgen planlıdır. Bema bölümünde taş yapımı altar bulun-
maktadır. Bemanın kuzey ve güneyinde, doğu-batı yönünde 3,20m, kuzey-güney 
yönünde 2,90m, ölçülerinde olan dikdörtgen planlı pastoforium hücreleri yer al-
maktadır. Üzeri kubbeyle kapatılan bu pastoforium hücrelerine, bema ve naosa 
bakan açıklıklardan geçilmektedir. Naosun kuzeydoğusunda, doğu-batı doğrul-
tusunda 3,25m, kuzey-güney doğrultusunda 4,84m ölçülerinde, beşik tonozlu 
ve dikdörtgen planlı mekânda yer alan sivri kemerli nişler içerisine yerleştirilen 
mezarlar bulunmaktadır. Naosun batısında, galeri kısmı yer almaktadır. Çeşitli 

biçimlerde pencere açıklıkları ve nişlerin olduğu naosun güneydoğusunda, vaftiz 
bölümü yer almaktadır. Naos kısmı beşik tonozlu, galeri ise çapraz tonozlu olan 
kilisenin üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Kilisenin kuzeydoğusunda, kare kaide 
üzerinde çokgen gövdeli, üzeri dilimli kubbeyle kapatılmış çan kulesi bulunmak-
tadır. Kilisenin kuzeyinde, doğu-batı yönünde 10,16m, kuzey-güney yönünde 
14,50m ölçülerinde dikdörtgen planlı ve eyvanlı atrium yer almaktadır. Atriuma, 
batıda bulunan sivri kemerli niş içerisine alınmış, dikdörtgen biçimli giriş açık-

MOR MİHAEL (BURÇ) KİLİSESİ
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lığından geçilmektedir. Atriumun etrafında şekillenen yapılar topluluğu, 
papaz evi ve misafirhaneden oluşmaktadır. Atriumda mezarlar, duvarlarda 
ise çeşitli biçimlerdeki nişlerin içerisine yerleştirilmiş kitabeler bulunmak-
tadır. Kilisenin etrafında çok sayıda mezar tespit edilmiştir. Kilisenin naos ve 
atriumunda kabartma şeklinde haç işaretleri, geometrik ve bitkisel motifler 
yer almaktadır. Restorasyon geçiren yapının tonoz yüzeylerine boya uygu-
laması yapılmıştır. Yapının yüzeyinde, rutubetlenme ve dökülmeler yoğun 

olarak görülmektedir. Zemin döşemesinde renk bozulması, derz boşalmaları, 
biyolojik bozulmalar, parça kopmaları ve kabarmalar mevcuttur. Avlunun du-
var taşlarında ise renk bozulması ve biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. 
Avlunun etrafındaki mekânların tonoz yüzeylerinde boya uygulaması yapılmış 
ve avlunun duvarlarındaki derzler restore edilmiştir. Ancak tonoz yüzeyler-
indeki boyada rutubetten kaynaklanan dökülmeler söz konusudur. Mezarlık-
taki mezar taşlarında ise biyolojik bozulma ve parça kopmaları saptanmıştır.

Akyüz G, Mardin İlinin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998 s. 104.
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Surp Kevork (Kırmızı) Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Ulu Camii Mahall-
esi’nde yer almaktadır. 1780 yılında Metropolit Avacik Tazbaz tarafından kilisenin 
bir köşesinde Süryanice (Estrangelo), lugatı ise Ermenice olan taş kitabe bulun-
muştur. Bu kitabenin üzerinde yapının 420 yılında inşa edildiği yazılmaktadır (1). 
Viyana’daki Ermeni Manastarı’nda bulunan bir el yazması belgede Mardin’deki en 
eski ibadethanelerden biri olan bu yapının, 1822’de onarım gördüğü belirtilm-
iştir (2). Kilisenin yer aldığı ada, Ermeni Vakfı’na aittir. Kilise, dersliklerin, servis 
alanların, konutların ve mezarlığın bulunduğu avlulu bir yerleşkenin içinde bulun-
maktadır. Dikdörtgen bir alana oturtulan kilisenin yapımında kesme taş ve moloz 
taş kullanılmıştır. Atrium ve çevresindeki yapılardan oluşan kiliseye, atriumun 
kuzeyinde bulunan 0,30m derinliğinde, 1,85m genişliğinde ve 2,33m yüksek-
liğindeki yuvarlak kemerli açıklıktan geçilmektedir. Dikdörtgen planlı naos alanı, 
11,35m (kuzey-güney) x19,10m (doğu-batı) ölçülerindedir. Üç neften oluşan 
kilisenin doğusunda, yerden yüksek yapılmış apsis bölümü yer almaktadır. Üzeri 
yarım kubbe ile örtülen apsis, 3,60m genişliğinde ve 5,70m derinliğindedir. Apsi-
sin kuzey ve güneyinde, doğu-batı yönünde 5,60m, kuzey-güney yönünde 2,80m 
ölçülerinde dikdörtgen planlı pastoforium hücreleri yer almaktadır. Güneyde yer 
alan pastoforium hücresinin güneyinde, üzeri çapraz tonoz ile örtülü mekân bu-
lunmaktadır. Bu dikdörtgen planlı mekân, 4,90m (kuzey-güney) x6,90m (doğu-
batı) ölçülerindedir. Mekânda çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve sivri kemerli 
nişler yer almaktadır. Kuzeyde yer alan pastoforium hücresinin kuzeyinde, üzeri 
çapraz tonoz ile örtülü, 3,80m (kuzey-güney)x10,80m (doğu-batı) boyutlarında 
dikdörtgen planlı bir mekân bulunmaktadır. Mekânda yuvarlak kemerli pencere 
açıklığı ve sivri kemerli nişler yer almaktadır. Beşik tonozlu olan naos alanının, 
üzeri dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Naos alanında çeşitli formlarda pencere 

açıklıkları ve nişler söz konusudur. Kilisenin üst örtüsünü taşıyan payelerin üzer-
inde ve duvarlarda, geometrik motifler, haç işaretleri ile şerit şeklinde kitabeler 
yer almaktadır. Kilisenin güneyinde, doğu-batı yönünde 18,45m ve kuzey-güney 
yönünde 17,45m ölçülerinde olan, dikdörtgen planlı bir atrium bulunmaktadır. 
Atriuma batıda bulunan yuvarlak kemerli açıklıktan geçilmektedir. Atriumun 
etrafında şekillenen yapılar topluluğu, papaz evi ve misafirhaneden oluşmaktadır.

SURP KEVORK (KIRMIZI) KİLİSESİ
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Kilisenin çanı, 1915 yılında yıkılmıştır. Kilisenin duvarları, tavan ve zemini 
oldukça eskimiş ve tahribata uğramıştır. Naos mekânının tonoz yüzeylerindeki 
boyada dökülme, çatlama, rutubet gözlenirken; açıkta kalan taşlarda ise parça 
kopmaları tespit edilmiştir. Sıva ve boyalarda dökülme, rutubetlenme, küflenme 
ve renk bozulmaları mevcuttur. Taşlarda derz boşalmaları, aşınma, parça kop-
maları ve renk bozulmaları gözlemlenmektedir. Onarımdan geçirilen bu bölüm-
lerde, daha sonraki süreçte dökülmelerin başlandığı ve moloz taşların açığa 

çıktığı görülmektedir. Zemin döşemesinin büyük kısmını moloz taş ve taş yığını 
oluştururken; zeminde kesme taş daha az yoğunlukta kullanılmıştır. Pastoforium 
mekânına bağlı hücrelerde, tavan ve duvarlara uygulanan boyalarda dökülme, 
rutubetlenme, döşemedeki taşlarda parça kayıpları, taş ve toprak yığını gözlen-
mektedir. Doğu duvarındaki taş aralarında ise derz boşalmaları görülmektedir. 
Atriumun döşeme taşlarında, parça kopmaları, biyolojik oluşum, renk bozulma-
ları ve çatlama söz konusudur. Cephede de biyolojik oluşum gözlemlenmektedir.

Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul,1998, s.93.
Reis, A. S. A., Mardin Kentinin Korunması Kapsamında Surp Kevork Ermeni Kilsesi Restorasyon Önerisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstabul, 2012.
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Mor Yuhanna Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer al-
maktadır. İnşa kitabesi olmayan kilisenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 
Yığma tekniğinde inşa edilen kilisenin yapımında kesme ve düzgün kesme taş kul-
lanılmıştır. Kiliseye, güneybatıda bulunan 0,37m derinliğinde, 1,44m genişliğinde 
ve 2,04m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu açıklıktan geçiş 
sağlanmaktadır. Naos alanı, doğu-batı yönünde 9,40m, kuzey-güney yönünde 
12,80m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı olup enine üç nefli olarak inşa edilm-
iştir. Naosun doğusunda, genişliği 2,87m, derinliği 2,80m, yüksekliği ise 3,70m 
ölçülerinde, üzeri yarım kubbe ile kapatılmış apsis yer almaktadır. Naos alanının 
güneybatısında, doğu-batı doğrultusunda 6,0m, kuzey-güney doğrultusunda 
2,70m ölçülerinde dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu mekân bulunmaktadır. 
Naos alanında, çeşitli formlarda pencere açıklıklarına ve nişlere yer verilmiştir. 
Beşik ve çapraz tonozlu olan kilisenin, üzeri dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Yapının yoğun tahribat gördüğü ve zemininde moloz ile taş yığını mevcut olduğu 
belirlenmiştir. Kilisenin tonoz yüzeyleri, duvar ve sütunlarında, yüzey kirliliği, renk 
bozulması, malzemede kopmalar, parça kayıpları ve yoğun şekilde rutubetlenme 
görülmektedir.

MOR YUHANNA KİLİSESİ
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Mor Cercis Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eskikale Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Kilisenin güneyinde bulunan giriş açıklığının üzerindeki kitabeye göre yapı, 
1885 yılında Patrik 3. Petrus Dönemi’nde, cemaat ve hayırseverler tarafından 
yaptırılmıştır (1). Yapımında kesme ve moloz taş kullanılan kilise, atrium ve 
etrafında şekillenen yapılar grubundan oluşmaktadır. Kiliseye, güneyde bulunan 
iki giriş açıklığından geçilmektedir. Güneydoğuda bulunan giriş açıklığı, 1,27m 
genişliğinde, 0,83m derinliğinde ve 2,65m yüksekliğindedir. Üç dilimli kemer içine 
alınmış basık kemerli bu açıklığın üzerinde mermer panoya işlenmiş yedi satırlık bir 
kitabe bulunmaktadır. Güneybatıda bulunan giriş açıklığı yuvarlak kemerli, 0,90m 
genişliğinde, 1,05m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğindedir. Dikdörtgen planlı naos 
bölümü, doğu-batı yönünde 16,60m ve kuzey-güney yönünde 12,10m, ölçülerinde-
dir. Üç nefli kilisenin doğusunda yerden yüksekte tutulmuş apsis ve bema bölümü 
yer almaktadır. Apsis nişi olmayan kilisenin doğusunda, 2,10m genişliğe, 0,40m 
derinliğe ve 2,37m yüksekliğe sahip, yuvarlak kemerli niş olasılıkla apsis olarak 
kullanılmaktadır. Apsisin batısında, doğu-batı doğrultusunda 5,40m, kuzey-güney 
doğrultusunda 3,85m ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üzeri aynalı tonozlu bema 
yer almaktadır. Bemada mermerden yapılmış, üzeri dört payenin taşıdığı kubbe ile 
örtülen altar yer almaktadır. Bemanın kuzey ve güneyinde pastoforium hücreleri 
yer almaktadır. Bu dikdörtgen planlı pastoforium hücreleri, doğu-batı yönünde 
5,40m, kuzey-güney yönünde 3,0m ölçülerindedir. Pastoforium odalarına geçiş, 
bemadan ve naosun doğusunda bulunan açıklıklardan sağlanmaktadır. Naosun 
batısında, galeri bölümü yer almaktadır. Naosun güneydoğusunda vaftiz bölümü 
bulunmaktadır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları ve nişlere yer verilen kilise 
içten beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Kilisenin güney-
batısında çan kulesi yer almaktadır. Kilisenin doğusunda bulunan kademeli ve “L” 
planlı atrium, doğu-batı doğrultusunda 57,65m, ve kuzey-güney doğrultusunda 
31,95m ölçülerindedir. Atriuma doğu, batı ve kuzeyde bulunan yuvarlak kemer-
li geçişlerden giriş sağlanmaktadır. Atriumda, papaz evi, yemekhane, lavabo ve 
misafirhane bulunmaktadır; atriumun çevresinde ise mezarlık alanı görmekteyiz. 

Tonoz yüzeylerinde, kısmi rutubetlenme, çatlak, kısmi sıva dökülmesi ve ka-

barma mevcuttur. Duvar yüzeylerindeki bazı taşlar sıva ile örtülmüş ve taşlarda 
renk bozulması oluşmuştur. Cephedeki taş yüzeylerinde, uzun süreli doğal etkenler 
nedeni ile renk bozulması, aşınma ve rutubetlenme gözlemlenmektedir. Avluda bu-
lunan salon mekânının cephe taşlarında ise renk bozulması tespit edilmiştir.

MOR CERCİS KİLİSESİ

Akyüz, P.G.,Mardin İli’nin Merkezinde Civar köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998.
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Mor İzozoil Kaya Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eski Kale (Qelit Mera) 
Mahallesi’nde bulunan, Deyrulzafaran Manastırı’nın kuzeyindeki kayalık alanda 
yer almaktadır. Kayaya oyularak şekillendirilen kilisenin güney cephesi, kısmen 
yıkılmıştır. Kiliseye, güneyde bulunan ve yerden 3,60m yüksekte yapılmış açıklık-
tan giriş sağlanmaktadır. Büyük oranda tahrip edilen bu giriş açıklığının ölçüleri 
alınamamıştır. Tek neften oluşan kaya kilisenin naosu, doğu-batı yönünde 4,70m, 
kuzey-güney yönünde 2,18m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup zemin ile tavan 
arası yüksekliği 2,0m’dir. Naosun doğusunda, 1,30m genişliğinde, 1,30m derin-
liğinde ve 2,0m yüksekliğinde apsis nişi bulunmaktadır. Yarım yuvarlak formda 
yapılan apsis nişinde temsili altar yer almaktadır. Naosun batısında, yerden yüksek 
tutulmuş 1,25m genişliğinde, 1,50m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğinde bir adet 
büyük nişe yer verilmiştir. Nişin güneyinde 0,25x0,25m ölçülerinde 2 adet açıklık 
bulunmaktadır. Çeşitli formlarda nişlere yer verilen naos alanın güneyinde 0,80m 
genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 0,95m yüksekliğinde dikdörtgen formlu 
pencere açıklığı mevcuttur. Apsisin hemen güneyinde, 0,25x0,25m yüksekliğinde 
açıklık mevcuttur. Kiliseye giriş sağlayan açıklığın hemen doğusunda, büyük oran-
da tahrip olmuş ocak nişi olduğu düşünülen bir niş tespit edilmiştir. Nişin üzerinde 
0,15x0,15m ölçülerinde havalandırma deliği olduğu düşünülen açıklık bulunmak-
tadır. Naosun kuzeyinde, ağız çapı 0,25m, derinliği 1,80m olan bir sarnıç bulun-
maktadır. İçe doğru genişleyen bu sarnıcın 0,10m genişliğinde kapağa ait yuva 
yeri mevcuttur. Naosun kuzey duvarında yer alan, 4,70m uzunluğundaki kanal da 
sarnıca ulaşmaktadır. 

Kilisenin duvarında sıva izlerine rastlanılmış ancak bu sıvalar büyük oranda 
dökülmüştür. Kilisede, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

MOR İZOZOİL KAYA KİLİSESİ
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SEYDE NOFTE MERYEM ANA KİLİSESİ
Seyde Nofte Meryem Ana Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eskikale 

(Qelit Mera) Mahallesi’nin doğusunda yer alan Deyrulzafaran Manastırı’nın 
kuzeyindeki kayalık alanda, Mor Behnam Kaya Manastırı’nın ise hemen güneyinde 
bulunmaktadır. Etrafı ihata duvarı ile çevrelenen kilise, zemini kayaya oyularak 
şekillendirilmiş, üst katı ise kesme, düzgün kesme ve moloz taş kullanılarak inşa 
edilmiştir. Büyük oranda tahrip olan ve günümüzde metruk durumda olan kilis-
enin Zemin Kat’ına kuzeyde ve doğuda bulunan açıklıklardan giriş sağlanmak-
tadır. İç kısmı ve giriş bölümleri, toprak ve taş ile dolu olması nedeniyle incelen-
ememiştir. 1. Kat’taki Meryem Ana Kilisesi’ne kuzeyde bulunan yuvarlak kemerli 

ve dikdörtgen formlu 2 adet giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Bu giriş 
açıklıkları, 0,80m genişliğinde, 0,90m derinliğinde ve 1,60m yüksekliğinded-
ir. Üst örtüsü, doğu, batı ve güney cephesi kısmen yıkılan Meryem Ana Kilisesi 
tek neften oluşmaktadır. Naos alanı, doğu-batı yönünde 15,0m, kuzey-güney 
yönünde 3,80m ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır. Taş lentolu, dikdörtgen formlu 
pencere açıklıklarına yer verilen kilisede kaş kemerli nişler de bulunmaktadır. 
Mevcut izlerden içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılmış olan 
ve doğu cephesi yıkılan kilisede apsise ait herhangi bir ize rastlanılmamıştır. 
Seyde Nofte Meryem Ana Kilisesi, yoğun doğal ve beşeri tahribata uğramıştır.
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Mar Eliya El Hay Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Çiftlikköy (Çutulkê) 
Mahallesi, Köyiçi Mevkii’nde, Mar Eliya Tepesi’nin batısında bulunmaktadır. 
Mülkiyeti, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı’na 
aittir. Günümüzde kutsal bir ziyaretgâh olarak kullanılan yapı, çeşitli inanışa 
mensup insanlar tarafından çarşamba ve cuma günleri ziyaret edilmektedir 
(1). Kilise duvarlarında yazıtlar mevcut olmakla birlikte kilisenin yapım tari-
hini belirten bir kitabe veya belgeye rastlanılmamıştır. Yığma tekniği ile inşa 
edilen yapıda, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapı tarzından 6. 
yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir (2). Dikdörtgen bir alana oturtulan kili-
seye, atriumun kuzeyinde bulunan 0,85m genişliğinde, 1,30m derinliğinde ve 
1,45m yüksekliğindeki açıklıktan geçiş sağlanmaktadır. Alınlığında kabartma 
şeklinde haç işaretine yer verilen giriş açıklığı içten yuvarlak kemerli; dıştan 
ise taş lentolu ve dikdörtgen formludur. Orijinal kapısı ahşap üzerine demir 
bant ve kalın çivileme tekniği ile yapılmıştır. Kapı tokmağı üzerinde yer alan 
haç şekilli süsleme üzerinde 1933 ibaresi yer almaktadır. Yuvarlak kemer ile 
3 nefe ayrılan kilise, doğu-batı yönünde 11,05m, kuzey-güney yönünde 9,75m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Naosun doğusunda, yerden yüksek tutul-
muş bema bölümü bulunmaktadır. Bema bölümü, 4,35m (doğu-batı)x3,85m 
(kuzey-güney) ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Taştan altara yer verilen 
bema bölümünün kuzeyinde, mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. Apsis nişi 
olmayan kilisenin bema bölümünün apsis ile birlikte kullanıldığı düşünülmekte-
dir. Bema bölümünün doğusunda, apsis bölümü ve batısında ise 2,40x3,05m 

ölçülerinde pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Pastoforium hücrelerine 
bemaya ve naosa bakan açıklıklardan geçiş sağlanmaktadır. Kuzeyindeki past-
oforium hücresinin naosa bakan girişin üzerinde, yazıt vardır. Mazgal pencere 
açıklıklarına yer verilen naosun güneydoğusunda yuvarlak kemerli niş içerisine 
yerleştirilmiş vaftiz kurnası bulunmaktadır. İçten beşik tonuz; dıştan ise düz dam 
şeklinde yapılan kilisenin kuzeydoğusunda, kiliseye bitişik vaziyette şapel bulun-
maktadır. Şapele, naosun kuzeydoğusunda bulunan 0,50m genişliğinde, 1,0m 
derinliğinde ve 1,30m yüksekliğindeki giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. 
Şapel içten doğu-batı doğrultusunda 4,75m, kuzey-güney doğrultusunda 2,15m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Şapelin doğusunda yerden yüksek tutulmuş 
1,70m genişliğinde, 1,65m derinliğinde ve 2,25m yüksekliğinde apsis nişi yer 
almaktadır. Güneyinde dikdörtgen formlu nişe yer verilen apsiste kesme taştan 
inşa edilmiş altar bulunmaktadır. Apsise geçiş sağlayan giriş açıklığının lento-
sunda kazıma tekniği ile yapılmış Süryani Haçı bulunmaktadır. İçten kubbeli olan 
şapel düz dam şeklinde yapılmıştır. Kilisenin güneydoğusunda, çokgen kasnak 
üzerinde yükselen çan kulesi bulunmaktadır. Çan kulesinin üzeri, altı payenin 
taşıdığı dilimli bir kubbe ile örtülmüştür. Kilisenin kuzey cephesinde blok taş 
üzerine yazılmış ve batı cephesinde Süryanice yazıtlar bulunmaktadır. Kilisenin 
güneyinde, doğu-batı yönünde 10,35m, kuzey-güney yönünde 20,50m ölçüler-
inde atrium bulunmaktadır. Atriuma güneyde bulunan yuvarlak kemerli giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Atriumun kuzeydoğusunda, kiliseye bitişik 
vaziyette depo olarak kullanılan mekân bulunmaktadır. Bu mekâna, batıya bakan

MAR ELİYA EL HAY KİLİSESİ (MOR İLİYO)
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0,75m genişliğinde, 0,95m derinliğinde, 1,50m yüksekliğindeki açıklık-
tan geçiş sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı depo, 3,75x5,85m ölçülerindedir. 
Güneyinde mazgal pencere açıklığına yer verilen mekânın kuzeyinde kuyu bulun-
maktadır. Depo içten beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. 
Atriumun doğusunda, deponun ise güneyinde mezarlık alanı bulunmaktadır. 
Mezarlık alanında günümüze uygun malzeme ile yapılmış 1 adet mezar bulun-
maktadır. Mezarda Latin harfleri ile künye bilgisi yer almaktadır. Kilise ziyarete 
ve ibadete açıktır. Diriliş Bayramı’ndan sonra Mardin Süryanileri, kilisede Mor 
İliyo’nun gününü kutlarlar. 12. yüzyılın ortalarında Mardin Metropoliti Yuhanna 
tarafından ilk onarımını görerek yenilenmiştir (3); daha sonra 18.yy’da ikinci 
onarım geçirmiştir . Kilisenin iç kısım ve dış cepheleri en son 2014 yılında beyaz 
çimento malzeme ile yerel imkânlar ile onarılmıştır. Kilisenin taş yüzeylerinde yer 
yer kararma ve tonoz yüzeylerindeki sıvada dökülme tespit edilmiştir. Derzler ın-
kara harcı ile doldurulmuştur. Pastoforium hücrelerine geçişi sağlayan hücrelerin 
kemerleri restorasyon geçirmiştir.

(1) Ersoy, S., ve Şarman, N., “Mardin ve Şırnak İllerindeki Süryanilere Ait Dini Yapıların Kültür (ve İnanç) Turizmi Potansiyeli”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, V: 6 I:8, 589-607, 2013.
(2-3) Uygur, H.K., Kültürel Doku İçinde Mardin Süryanilerin Kutsal Mekan Efsaneleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2015.
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Ambar Mahallesi 1 No’lu Kilise, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Ambar (Am-
barê) Mahallesi’nde, Ambar Mahallesi 2 No’lu Kilise’ye bitişik vaziyette bulunmak-
tadır. Düzgün kesme blok taşlardan inşa edilen kilise tahrip olmuştur. Kilisenin 
üzerinde ve çevresinde konutlar inşa edilmiştir. Kiliseye ait mekânlar bu konutlara 
eklenmiş ve kilisenin bazı bölümleri sonradan eklenen duvarlar ile ahır olarak kul-
lanılmaktadır. Dikdörtgen bir alana oturtulan kiliseye batıda, güneyde ve kuzeyde 
bulunan giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. Kuzey ve batı girişleri kapatılan 
kiliseye günümüzde, güneyde bulunan, 1,35m genişliğinde, 1,60m derinliğinde ve 
1,80m yüksekliğindeki giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. İki nefli olan kilis-
enin naosu, doğu-batı yönünde, 12,0m, kuzey-güney yönünde ise 15,50m ölçüler-
inde ve dikdörtgen planlıdır. Nefler arası geçişler, dikdörtgen formlu açıklıktan 
sağlanmaktadır. Nefler arası geçişi sağlayan girişin lentosunda kabartma şeklinde 
süsleme bulunmaktadır. Doğudaki nefin doğusunda, bema ve kısa çıkıntı yapan 
apsis nişi bulunmaktadır. Bema, 4,50x4,80m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. 
Bemaya geçiş sağlayan açıklığın lentosunda, yazıt ve bitkisel motifler yer almak-
tadır. Bemanın doğusunda, büyük oranda tahrip olmuş ve sonradan giriş açıklığı 
açılan apsisin ölçüleri ise alınamamıştır. Bemanın kuzey ve güneyinde, pastofo-
rium hücreleri bulunmaktadır. Pastoforium hücrelerine bema ve naosa bakan 
dikdörtgen formlu giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. Bemada yer alan ve 
girişleri kapatılan pastoforium hücrelerinden kuzeyde bulunanı, ahır olarak kul-
lanılmaktadır. Güneydeki pastoforium hücresi, konuta dönüştürülmüş bir mekân 
olarak kullanılmaktadır. İçten beşik tonozlu olan kilisede yuvarlak kemerli nişler ve 
mazgal pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Kilisede doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

AMBAR MAHALLESİ 1 NO’LU KİLİSE
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Ambar Mahallesi 2 No’lu Kilise, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Ambar (Am-
barê) Mahallesi’nde, Ambar Mahallesi 1 No’lu Kilise’nin güneybatısında bitişik 
vaziyette bulunmaktadır. Düzgün kesme blok taş ve kesme blok taştan inşa edilen 
kilise, büyük oranda yıkılmıştır. Ayakta kalan kilisenin bölümlerine eklemeler 
yapılarak ahıra dönüştürülmüştür. Dikdörtgen bir alana oturtulan kiliseye kuzey-
de bulunan 3 adet yuvarlak kemerli giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. 
Günümüzde kapatılan bu girişlerin yerine güneyde bulunan 0,80m genişliğinde, 
0,95m derinliğinde ve 1,70m yüksekliğindeki giriş açıklığından geçiş sağlanmak-
tadır. İki nefli olarak inşa edilen kilisenin naosu, doğu-batı yönünde 8,50m, kuzey-
güney yönünde 8,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Neflere geçiş dikdörtgen 
formlu açıklıktan sağlanmaktadır. Güney nefin doğusunda, yarım daire formlu 
apsis nişi bulunmaktadır. Apsis nişi, 3,25m genişliğinde ve 3,25m derinliğinde 
olup; doğusunda 1 adet mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. Metruk durumdaki 
kilisedeki izlerden beşik tonozlu olduğu gözlemlenmiştir. 

Kilisede doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

AMBAR MAHALLESİ 2 NO’LU KİLİSE
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Eroğlu Mahallesi Büyükkale Kaya Kilise, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eroğlu (Hın-
dullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,68km güneydoğusunda bulunan Büyükkale’nin 
güney yamacında yer almaktadır. Kayaya oyularak şekillendirilen kilise, tek nef-
ten oluşmaktadır. Kilisenin güney cephesi, tamamen yıkılmıştır. Geç dönemlerde 
kesme ve moloz taş duvar ile örülmüş olan bu kısım yoğun tahribata maruz kalmış 
ve günümüzde kısmen korunmuştur. Kilisenin naosu, doğu-batı yönünde 9,50m, 
kuzey-güney yönünde 4,10m ölçülerinde olup dikdörtgen planlıdır. Kilisenin iç 
yüksekliği, 2,55m’dir. Naosun doğusunda, 2,70m genişliğinde, 1,75m derinliğinde 
ve 2,60m yüksekliğinde yarım daire formlu apsis nişi bulunmaktadır. Apsisin doğu 
duvarında, daire içerisine kırmızı kök boya ile yapılmış Malta Haçı yer almak-
tadır. Ayrıca kilisede, iç yapıyı aydınlatmaya yönelik kandil nişlerine yer verildiği 
görülmüştür. Apsisin kuzeyinde, 0,60m genişliğinde, 0,55m derinliğinde ve 0,90m 
yüksekliğinde sivri kemerli niş, naosun kuzeyinde ise 2,25m genişliğinde, 1,95m 
derinliğinde ve 1,95m yüksekliğinde bir başka niş mevcuttur. Kilisede yoğun kaçak 
kazı çukurları tespit edilmiştir. 

Doğal ve beşeri tahribata maruz kalan kilisenin içerisi, taş ve toprak ile dolu 
durumdadır.

EROĞLU MAHALLESİ
BÜYÜKKALE KAYA KİLİSE
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Göllü Mahallesi Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Göllü (Goliye) Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Kilisenin sorumluları tarafından Mor Teodoros Kilisesi olarak da 
adlandırıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Kilisenin güney cephesinde, Süryanice yazılmış 
yazıtlar mevcuttur. Dikdörtgen bir alana oturtulan kilisenin yapımında, kesme ve 
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Atriumun kuzeyinde bulunan, 1,35m genişliğinde, 
0,40m derinliğinde ve 2,25m yüksekliğindeki dikdörtgen formlu giriş açıklığından, 
naos alanına geçilmektedir. Naos alanı, doğu-batı yönünde 13,65m, kuzey-güney 
yönünde 11,65m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup iki neften oluşmaktadır. Nao-
sun doğusunda, yerden yüksek yapılmış apsis ve bema bölümü yer almaktadır. 
Üzeri kubbe ile kapatılan apsis nişi, 2,05 genişliğinde, 4,80m derinliğinde ve 
5,30m yüksekliğindedir. Bema bölümü, 2,90m (doğu-batı)x3,20 (kuzey-güney) 
ölçülerinde dikdörtgen planlı olup içinde taştan yapılmış altar mevcuttur. Be-
manın kuzeyinde, 2,6m genişliğinde, 4,65m derinliğinde ve 4,80m yüksekliğinde 
pastoforium odaları bulunmaktadır. İçten beşik tonuzlu olan yapı, dıştan düz dam 
şeklinde yapılmıştır. Kilisenin batısında, galeri kısmı yer almaktadır. Kilisenin batı 
ve kuzey yönünde mazgal pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Kilisenin güneyinde, 
doğu-batı doğrultusunda 40,0m, kuzey-güney doğrultusunda 25,0m ölçüler-
inde atrium yer almaktadır. Atriumun ortasında, kuyu yer almaktadır. Atriuma, 
kuzeyinde yer alan giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. 

2006-2007 yıllarında restore edilen yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk 
bozulmaları, biyolojik bozulma ve boşalan derzlere çimento harç ile müdahale gö-
zlenmektedir. İç mekân tonoz yüzeyleri, boyanmıştır. Boyada, çatlak ve dökülmeler 
mevcuttur.

GÖLLÜ MAHALLESİ KİLİSESİ
(MOR TEODOROS KİLİSESİ)
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Mor Efrem Manastırı Kilisesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Mor Efrem Kilisesi duvarları üzerinde toplam üç kitabe 
yer almaktadır. Kitabelerden iki tanesi güney cephesinde yer alırken biri batı 
cephesindedir. Dikdörtgen bir alana oturtulan kilisenin yapımında, kesme, düzgün 
kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Güneyde kilise yer alırken kuzey, doğu ve batı-
da yapının müştemilatı vardır. Kiliseye giriş, batı ve güneyde yer alan açıklıktan 
sağlanmaktadır. Güneyde yer alan giriş açıklığı, 1,15m genişliğinde, 0,30m derin-
liğinde ve 2,15m yüksekliğinde kaş kemer içine alınmış yuvarlak kemerlidir. Batıda 
yer alan giriş açıklığı, 1,50m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 2,50m yüksek-
liğinde kaş kemer içine alınmış yuvarlak formlu ve alınlığında kitabesi olan girişten 
sağlanmaktadır. Yapıda dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 
Kilisenin güneyinde, doğu-batı yönünde 60,0m ve kuzey-güney yönünde 12,0m 
ölçülerinde atrium yer almaktadır. Atriuma giriş, güneydoğuda yer alan 1,75m 
genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 2,15m yüksekliğinde sivri kemer içine alın-
mış basık kemerli alınlığında kitabesi bulunan eyvanlı bölümden sağlanmaktadır. 
Atriumun batısında papaz evi, doğusunda öğrenci evi, misafirhane ve lavabolar 
bulunmaktadır. Eğim kullanılarak bodrum, zemin ve 1.kat olarak çözülen yapının 
müştemilatı, merkezî avlunun etrafına konumlandırılan sivri kemerli revaklı meka-
nlardan meydana gelmektedir. Yapının “U” planlı 1. Kat’ı, merkezî avlunun etrafı-
na konumlandırılan sivri kemerli revak arkasına yapılan alanlardan oluşmaktadır. 
Kuzey-güney doğrultuda uzanan bodrum, dikdörtgen planlı olup enine iki, dikeyine 
ise üç fil ayak üzerine oturtulan çapraz tonozlardan oluşan bir plan tipine sahiptir. 

Yapının restorasyon çalışması devam etmektedir. Bu nedenle yapının, iç     
kısımları detaylı incelenememiştir.

MOR EFREM MANASTIRI KİLİSESİ
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Mor Behnam Kaya Manastırı 1 No’lu Şapel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Es-
kikale (Qelit Mera) Mahallesi’nin doğusunda yer alan Deyrulzafaran Manastırı’nın 
kuzeyindeki kayalık alanda bulunmaktadır. Mor Behman Kaya Manastırı’nın 
doğusunda, kayaya oyularak şekillendirilen şapelin yıkılmış güneybatı cephesi, 
sonraki dönemlerde kesme ve moloz taş duvar ile tekrardan örülmüştür. Şape-
le, güneyde bulunan 0,75m genişliğinde, 1,90m uzunluğunda ve 1,60m yüksek-
liğindeki koridordan girilmektedir. Şapel, doğu-batı yönünde 4,0m, kuzey-güney 
yönünde 7,45m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup tavan yüksekliği 2,30m’dir. 
Şapelin doğusunda, yerden yüksek tutulmuş 0,55m genişliğinde, 0,90m derin-
liğinde ve 1,30m yüksekliğinde geçiş nişine yer verilmiştir. Apsisin güneyinde, 
küçük bir niş bulunmaktadır. Bunun dışında şapelin kuzeybatı duvarında,, 0,70m 
genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 0,60m yüksekliğinde yuvarlak kemerli bir niş 
mevcuttur.

Doğal ve beşeri tahribata uğramış şapelin duvar yüzeylerinde, aşınma, parça 
kopması ve renk bozulması tespit edilmiştir. Şapelin sıvalı duvarlarındaki sıvalar, 
büyük oranda dökülmüştür.

MOR BEHNAM KAYA MANASTIRI
1 NO’LU ŞAPEL
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Mor Behnam Kaya Manastırı 2 No’lu Şapel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Es-
kikale (Qelit Mera) Mahallesi’nin doğusunda yer alan Deyrulzafaran Manastırı’nın 
kuzeyindeki kayalık alanda bulunmaktadır. 2 No’lu Şapel, Mor Behman Manas-
tırı’nın doğusunda, 1 No’lu Şapel’in ise kuzeydoğusunda yer alır. Kayaya oyular-
ak şekillendirilen 2 No’lu Şapel’in güney cephesi, büyük oranda yıkılmıştır. Girişi 
tespit edilmeyen şapel, doğu-batı yönünde 2,15m, kuzey-güney yönünde 4,35m 
ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Apsisi olmayan şapelin doğu duvarında, 1,15m 
genişliğinde, 0,15m derinliğinde ve 0,70m yüksekliğinde temsili apsis nişi bulun-
maktadır. Şapelin içerisinde çok sayıda küçük nişler mevcuttur. 

Doğal ve beşeri tahribata uğramış şapelin duvar yüzeylerinde, aşınma, parça 
kopması ve renk bozulması tespit edilmiştir. Şapelin sıvalı duvarlarında, büyük 
oranda dökülmeler gözlemlenmiştir.

MOR BEHNAM KAYA MANASTIRI
2 NO’LU ŞAPEL
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Mor Behnam Kaya Manastırı 3 No’lu Şapel, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Es-
kikale (Qelit Mera) Mahallesi’nin doğusunda yer alan Deyrulzefaran Manastırı’nın 
kuzeyindeki kayalık alanda bulunmaktadır. Kayaya oyularak şekillendirilen ve 
manastırın batısında kalan şapelin batı cephesi, tamamen yıkılmıştır. Giriş açıklığı 
tespit edilemeyen, 2,40x2,40m ölçülerinde kare planlı şapelin tavan yüksekliği, 
1,75m’dir. Şapelin doğusundaki bema, 1,40m genişliğinde, 1,40m derinliğinde ve 
1,80m yüksekliğindedir. 

Doğal ve beşeri tahribata uğramış şapelin duvar yüzeylerinde parça kopması ve 
biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir. Şapelin duvarlarındaki sıvalar büyük oranda 
dökülmüştür.

MOR BEHNAM KAYA MANASTIRI
3 NO’LU ŞAPEL
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124 Yaras Sokak 10 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahall-
esi, 124 Yaras Sokak’ta yer almaktadır. Yerel halk tarafından Eski Havra olarak 
anılmaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda konum-
landırılan yapı, avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 katlı olarak kesme ve düzgün kesme 
taştan inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephedeki basık kemerli açıklıktan ahşap 
çakma kapıyla sağlanmaktadır. Yapının bazı bölümleri yıkılmış, günümüze duvar 
izleri kalabilmiştir. 1. Kat’ta, yuvarlak kemerli eyvan yer almaktadır. Yapının sokak 
cephesi, sağır duvardır.

Taş yüzeylerinde, yoğun şekilde aşınma, renk bozulmaları ve biyolojik bozulma 
gözlemlenmektedir. Yapı, günümüzde metruk durumdadır.

124 YARAS SOKAK 10 NO’LU EV
(ESKİ HAVRA)
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Mardin Müzesi (Eski Patrikhane), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. 
Cadde üzerinde, Cumhuriyet Meydanı’nın kuzeyinde bulunmaktadır. Müze binasının 
doğu bölümüne bitişik vaziyetteki Meryem Ana Kilisesi’nin Mardin Müzesi’ne ba-
kan, kapı portalındaki (taç kapı) kitabede, Antakya Patriği İgnatios Behman Ban-
ni tarafından Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edildiği yazmaktadır. Dini 
amaçlı olarak uzun yıllar hizmet veren müze binası, sonraki dönemlerde garnizon, 
farklı siyasi partilerin merkezi, kooperatif binası, sağlık ocağı ve polis karakolu 
olarak kullanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Süryani Katolik Vakfı’ndan satın 
alarak yapıyı restore etmiştir; 2000 yılında da, müze olarak hizmet veren Zinciriye 
Medresesi’nden müzeyi alarak söz konusu binaya taşımıştır. Yapı, düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Müze binasının oturtulduğu alandaki ara-
zi eğimi ve parsel derinliğinin fazla olması nedeniyle yapı tasarımı teraslamalar 
şeklinde ve üç katlı olarak kurgulanmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, 
avlulu, teraslı ve 3 katlıdır. Tüm katlardaki yapılanmada mekânlar terasların 
kuzey kenarında yer almış ve yapı “U” planlı olarak güney yönüne doğru iki kol 
olarak uzatılmıştır. İhtiyaçlara bağlı olarak yapıya eklemeler yapılmasıyla, yapı 
günümüzdeki halinin almıştır. Müze binası ölçüleri değişkenlik gösteren 14 me-
kândan oluşmaktadır. Yapıda yöresel Mardin taşı olarak adlandırılan taş türü 
kullanılmıştır. Mardin Müzesi’nde, Paleolitik Çağ’dan MS 19. yy’a kadar olan uzun 
bir zaman aralığındaki buluntular sergilenmektedir. Yapıya giriş, Cumhuriyet 

Meydanı’na bakan merdivenlerden sağlanmaktadır. Zemin Kat, doğu-batı doğrul-
tusunda, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen 4 mekândan oluşmak-
tadır. Bu mekânlar, depo ve atölye olarak düzenlenmiştir. Yapının zemin katının 
altında, avlunun altını kaplayan su sarnıcı bulunmaktadır. Mevcut avlunun batı ve 
kuzeyinde, dikdörtgen planlı ve sivri kemerli üzeri çapraz tonozlu iki eyvan yer 
almaktadır. Avlunun doğusunda bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. 
Kat, farklı kotlarda dikdörtgen planlı iki teras ve kuzeyinde yer alan 4 mekândan

MARDİN MÜZESİ (ESKİ PATRİKHANE)
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oluşmaktadır. Bu mekânlar, sergi salonu olarak düzenlenmiştir. Terasın kuzeyinde, 
bitkisel ve geometrik motifli, yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı üzeri çapraz to-
nozlu revaklı bir bölüm bulunmaktadır. Revakın etrafında şekillenen mekânlara, 
çeşitli formda açıklıklardan geçiş sağlanmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı 
üzeri çapraz ve beşik tonozludur. Duvarlarında, çeşitli formda niş ve yüklüklere 
yer verilmiştir. Terasın doğusunda bulunan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. 
Kat, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen 
5 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar da sergi salonu olarak düzenlenmiştir. 
Terasın kuzeyinde, kemerlerde ve sütun başlıklarında bitkisel motiflere yer ver-
ilen, yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı, üzeri beşik tonozlu bir revaklı bölüm yer 
almaktadır. Revakın kuzeyinde, üzerinde bitkisel ve geometrik motifli yuvarlak 
kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli açıklıklardan giriş sağlanan 
mekânlar, dikdörtgen planlı, üzeri aynalı, çapraz ve beşik tonozludur. Duvarlarında, 
çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Yapının cephelerinde, bordürl-
er ile çevrelenmiş, çeşitli formda pencere ve giriş açıklıkları mevcuttur. Yapının 
cephe köşeliklerinde plaster hareketlendirmeleri dikkat çekmektedir. 

Taş yüzeylerinde, renk bozulması, aşınma ve parça kopmaları                                                  
gözlemlenmektedir. İç mekânların tonoz yüzeyleri boyanmıştır.
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Müze Ek Binası (Eski Garnizon), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 239. 
Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda kuzey-güney doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı, eyvanlı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde 
bulunan yuvarlak kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap çakma kapıyla sağlanmak-
tadır. Zemin kat, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında 
şekillenen 3 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar, sergi salonu, personel odası, 
çay ocağı olarak düzenlenmiştir. Avlunun kuzeyinde, “L” planlı revaklı bir bölüm 
yer almaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarında, 
çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Avlunun güneyinde yer alan mer-
diven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “L” planlı bir teras ve etrafında şekillenen 
6 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar, müdüriyet, personel odası ve arşiv olarak 
düzenlenmiştir. Terasın kuzeyinde, dilimli kemerli, sütunceli niş içine yerleştirilm-
iş, üzerinde madalyon bulunan basık kemerli açıklıktan çift kanatlı, ahşap çakma 
kapıyla mekânlara geçilmektedir. Terasın kuzeydoğusunda, yuvarlak kemerli dik-
dörtgen planlı üzeri beşik tonozlu bir eyvan yer almaktadır. Eyvandan, diğer mekân-
lara geçilmektedir. Eyvanın kuzeyinde yer alan mekâna ahşap mahfil, güneyindeki 
mekâna ise ahşap kirişlerle ara kat eklenmiştir. Terasın güneybatısında, sivri ke-
merli revaklı bölüm bulunmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı üst örtüleri beşik 
ve çapraz tonozludur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer ver-
ilmiştir. Terasın güneydoğusunda, Mardin Müzesi ile bağlantıyı sağlayan sonradan 
eklenmiş ahşap bir köprü bulunmaktadır. Yapının güneye bakan cephesinde, dilimli 
kaş kemerli, sütunceli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve 
tepe pencereleri ile süslemeli saçak silmeleri yer almaktadır. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve parça kopmaları                                                    
gözlemlenmektedir. İç mekândaki tonoz yüzeylerine de boya uygulanmıştır.

MÜZE EK BİNASI
(ESKİ GARNİZON)
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Mimarlık Fakültesi (Eski Hükümet Konağı), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Ma-
hallesi, Hükümet Caddesi’nde, Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin doğusunda yer al-
maktadır. 19. yy’ın son çeyreğinde, Osmanlı Dönemi’nde inşa edildiği düşünülmek-
tedir. Eski Hükümet Konağı, Mimarbaşı S.Lole’nin oğlu Selim Lole tarafından 
restore edilmiştir. Mimar, burada babasının Kendiryan ailesinin malikanesinde, 
kapı aksında kullandığı iki kollu başlayıp ara sahanlıkta tek kola düşen merdiven 
yapımından esinlenmiştir (1). 1996 yılına kadar işlevini sürdüren Hükümet Konağı, 
2009 yılında, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne eğitim alanında 
hizmet vermek için tahsis edilmiştir. Bina 2011-2012 yıllarında restore edilinc-
eye dek boş kalmıştır. Eğimli ve dörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı ve 4 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eskiden yönetim binası olarak kullanılan 
bina, günümüzde Mimarlık Fakültesi olarak işlevlendirilmiştir. Yapıya, giriş katında 
yer alan sivri kemerli, üzeri çapraz tonozlu, revaklı ön bölümden giriş sağlanmak-
tadır. Ayrıca yapının doğu cephesinde, ikinci bir giriş açıklığı mevcuttur. Yapının 
tüm katlarında, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı, geniş bir holün kuzey 
ve güneyinde şekillenen mekânlar bulunmaktadır. Zemin Kat’ta güvenlik, depo, 
bilgisayar odası, kütüphane, sınıf gibi farklı işlevlerde kullanılan 13 adet mekân 
bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli giriş açıklıklarına sahip dikdörtgen planlı me-
kânların üst örtüleri, beşik aynalı ve çapraz tonozludur. Holün kuzeyinde bulunan 
merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat’ta, idari ve akademisyen odalarından 
oluşan 19 adet mekân bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli giriş açıklıklarına sahip 
olan mekânlar, dikdörtgen planlı, üst örtüleri çeşitli formlarda holün kuzeyinde yer 
alan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2 Kat, açık atölye şeklinde düzenlenmiş 5 
adet sınıftan oluşmaktadır. Bu mekânlar, dikdörtgen planlı ve üzeri düz damlıdır. 
Holün doğusunda, farklı katlardan oluşan dikdörtgen planlı iki teras bulunmaktadır. 
Terasın kuzeyinde tuvalet bulunmaktadır. Revaklı bölümün güneyinde bulunan 
terastan bodrum katına inilmektedir. İki farklı katta bulunan avlunun etrafındaki 

mekânlar, atölye şeklinde düzenlenmiştir. Yuvarlak kemerli giriş açıklıkları olan 
mekânlar, dikdörtgen planlı üst örtüleri çeşitli formlardadır. Avlunun ortasında, 
süs havuzu yer almaktadır. Yapı cephelerinde, çeşitli formlarda pencere açıklıkları 
mevcuttur. 

2011 yılında gördüğü restorasyon sonucunda, kapatılmış olan revaklar 
açılmıştır. Taşlarda temizleme, pencere doğramalarında ve sıvalarda yenileme 
olmuştur. 2. Kat’ı yeniden düzenlenen yapıya, teras eklenmiş ve yapının kuzey-
batısına metal bir yangın merdiveni eklenmiştir.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
(ESKİ HÜKÜMET KONAĞI)

Çağlayan, M. (2015). Mardin Eski Hükümet Konağı (Mimarlık Fakültesi) Restorasyonu Uygulaması. F.Atay N. Özcan (Ed.). Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VII Bildiri Kitabı içinde (84-100 ss. İstanbul.
https://docplayer.biz.tr/65369720-Mardin-li-mimarbasi-lole-serkiz-gizo-sarkiz-sarkiz-sarkis-serkis-sarkoz-lole-lole-levon-gilo.html
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Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi (Eski Kışla Binası), Mardin ili, Artuklu il-
çesi, Gül Mahallesi, Hükümet Caddesi’ndeki eski Cumhuriyet Meydanı’nda yer 
almaktadır. Şehidiye Medresesi’nin 200m doğusunda ve Eski Hükümet Konağı 
(Mimarlık Fakültesi) karşısındadır. Yapı, 2. Abdülhamid Dönemi’nde Diyarbakır 
Valisi Hacı Hasan Paşa tarafından 1889 yılında Hamidiye Alayları Süvari Kışlası 
olarak Ermeni mimarbaşı S.E. Lole’ye yaptırılmıştır. Kışla, daha sonra Jandarma 
Komutanlığı Askerlik Şubesi, Jandarma Karakolu ve 1991-2003 yılları arasın-
da ise vergi dairesi olarak kullanım görmüştür (1). 2007 yılında Sabancı Vakfı 
tarafından restore edilmeye başlanmış; 2009 yılında da Sakıp Sabancı Mardin 
Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi olarak kültürel işlevde kullanılmak 
üzere hizmete açılmıştır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, doğu-batı 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı plan tipine sahip yapı, 2 katlıdır. 
Yapı, düzgün kesme taştan ve yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, kuzey 
cephesinde yer alan sonradan eklenmiş olan bir bölümden sağlanmaktadır. Zemin 
Kat’ta, dikdörtgen planlı bir avlunun güneyinde yer alan teşhir salonuna, camekânlı 
ön bölümün güneyinde bulunan basık kemerli açıklıktan girilmektedir. Bu bölüm, 
doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozdur. Duvarlarında 
sivri kemerli nişlere yer verilmektedir. Avlunun batısında yer alan mekânlar idari 
işleve göre düzenlenmiştir. Camekânlı bölümün doğusunda yer alan merdiven ile 
Bodrum Kat’a inilmektedir. Bu kattaki mekânlar, sanat galerisi ve kütüphane olar-
ak düzenlenmiştir. Bodrum Kat, dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu geniş bir 
holün doğu ve batısında şekillenen 7 adet sanat galerisi mekânından oluşmaktadır. 
Mekânlar, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozdur. 
Doğuda yer alan galeriden basık kemerli bir açıklığa ve buradan da kütüphane 
bölümüne geçilmektedir. Bu mekân, dikdörtgen planlı ve mekânın üzeri beşik to-
nozdur. Yuvarlak kemerli nişlere yer verilen duvarların taş yüzeyleri temizlenip; 

derzler yenilenmiştir. Güvenlik ve ziyaret kabul alanı için avlunun kuzeyine taş mal-
zeme ile mekân eklenmiştir. Müzenin teşhir salonu önüne ise camekanlı bir bölüm 
tasarlanmıştır. Doğuda yer alan galeriden Bodrum Kat’a geçilmektedir. Bu katta, 
heykel atölyesi ve depo olarak kullanılan mekânlar mevcuttur. Yapının cephesinde, 
yuvarlak formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Güneye bakan cephede, destek 
payandalarına yer verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması mevcuttur. 2009 yılında resto-
rasyonu biten yapının, taş yüzeyleri temizlenip derzler yenilenmiştir. Güvenlik 
ve ziyaret kabul alanı için avlunun kuzeyine taş malzeme ile mekân eklenmiştir. 
Müzenin teşhir salonu önüne ise camekanlı bir bölüm tasarlanmıştır. Yapının bazı 
bölümleri, betonarme olarak inşa edilmiştir.

SAKIP SABANCI
MARDİN KENT MÜZESİ
(ESKİ KIŞLA BİNASI)

Noyan, S., Yıldızlara Yakın Şehir Mardin, Ankara, 2005.
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Gazipaşa İlköğretim Okulu, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’ndeki Ol-
gunlaşma Enstitüsü ile ortak bir avlu içerisinde ve enstitü binasının doğusunda yer 
almaktadır. Ermeni asıllı Dikran Mükellefi tarafından 1892 yılında, Mardinli ünlü 
mimarbaşı S. E. Lole’ye yaptırılmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde 1907 tarihinde 
Süryani Kadim Cemaati’nden Cebbur adında zengin bir kişiye ev olarak hizmet 
etmiştir. Ermeni Sallame Ailesi’nin müstakil evi olan yapı, Cumhuriyet’in ilk yıl-
larında eski Mardin milletvekili A. Şatana tarafından satın alınmış ve bir süre sonra 
İl Özel İdareye satılmıştır. Okul, 1937 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
bünyesinde ilköğretim okulu olarak kullanılmaktadır. Yapı, düzgün kesme taştan 
2 katlı olarak inşa edilmiştir (1). Yapıya güneyde, dikdörtgen bir çerçeve içerisine 
alınmış giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Zengin taş işçiliği ile hareketle-
ndirilen giriş açıklığı, içinde geometrik motiflerin bulunduğu iki sıra bordür ile 
sınırlandırılmıştır. S” ve “C” kıvrımlarına sahip kemerli nişler içerisine alınan 
dikdörtgen formlu giriş açıklığının her iki yanına yivli sütunceler yerleştirilmiştir. 
Giriş açıklığının üzerinde, bitimi simgeleyen profilli silmeler ve hemen altında 
yatay şekilde bitkisel motiflerin tekrarı ile hareketlendirilmiş friz bulunmaktadır. 
Bu girişin karşısında kuzeyden girilen bir giriş açıklığı daha mevcuttur. Yapının 
kuzeydeki girişi, günümüzde kapalıdır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir hol ile holün 
doğu-batı ve kuzeyinde konumlanan mekânlardan oluşmaktadır. Zemin Kat’ta, 
holün güneydoğusundaki basamaklar ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen 
planlı, üzeri düz tavan ve düz damlı bir hol ile etrafında şekillenen dikdörtgen planlı, 
düz tavan üzeri düz damlı mekânlardan oluşmaktadır. Günümüzde sınıf ve öğret-
menler odası olarak kullanılan mekânlara, yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu bir 
açıklıktan girilmektedir. Mekânlarda, yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu pencere 
açıklıkları mevcuttur. İç mekânın duvar yüzeylerinde, başka yerlerden taşındığı 
tahmin edilen motifli taşlar gözlemlenmiştir. Yapının dış cephesinde, yuvarlak ke-
merli dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Zemin Kat’ın pencere 
açıklıklarında, üzerinde bitkisel motiflerin bulunduğu bordür ile sınırlandırılmış ve 
lokma demir korkuluklar kullanılmıştır. 1. Kat silmelerinde ise bitkisel motifler 
bulunmaktadır. Giriş cephesinin doğu ve batısında yuvarlak kemerli, dikdörtgen 

formlu birer niş yer almaktadır. 
Zemin Kat’ında tavan hariç, özgün halde görülebilen taş doku, 1. Kat’taki 

sınıflarda tavan ve duvar yüzeylerinin boyanması ile örtülmüş olduğundan bu 
katta orijinal doku görülememektedir. Bazı sınıflarda rutubetlenmeler mevcuttur. 
Cephe duvarları ve süslemelerde, taşta renk bozulması ve kısmi parça kayıpları                 
bulunmaktadır.

Noyan, S., Yıldızlara Yakın Şehir Mardin, Ankara, 2005.

GAZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
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Olgunlaşma Enstitüsü (Tarihi Kız Meslek Lisesi), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar 
Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kespo ailesinin Mardin’deki malikaneleri, I. Cadde’nin 
kuzeyinde kalan basamaklı bir sokağın sonunda, görkemli taş işçiliğine sahip anıtsal 
bir taç kapı ile karşımıza çıkar. Ermeni Mimarbaşı Lole’nin yaptığı bu bina, Rönesans 
etkili üslubu ile de dikkat çeker. Mardin Olgunlaşma Enstitüsü binası, Evkaf İdaresi’nin 
onayı ile Muzafferiye Medresesi’nin enkazı üzerine, 11 Mayıs 1892’de Mektebi Rüşti-
ye (lise) olarak inşa edilmiştir. İki bloktan oluşan yapı, Osmanlı Dönemi’nden bugüne, 
Mardin’deki eğitim öğretim alanında ilk binadır. Kısa bir süre sonra, Medrese-i İda-
di’ye çevrilmiş olan Rüştiye Binası kayıtlarda, Mardin Orta Mektebi diye geçmektedir. 
1923’de ortaokul binası, daha sonraki yıllarda, Kız Öğretmen Okulu, Mardin Lisesi ve 
Ticaret Lisesi olarak kullanılmıştır. 1982 yılında ise Kız Meslek Lisesi’ne devredilm-
iştir. Lisenin kapısındaki kitabeye göre H. 1018 (M. 1902) yılında, dönemin Diyarbakır 
Valisi Celal Beg tarafından restore edilmiştir. 2012 yılında her iki bina Mardin Valiliği 
tarafından tarihi dönüşüm projesi ile restorasyon geçirmiştir. Günümüzde Mardin Ol-
gunlaşma Enstitüsü şeklini almıştır (1). Avlunun kuzeyinde konumlanan yapı, kesme 
ve düzgün kesme taştan inşa edilmiş olup 2 katlıdır. 1. Cadde’nin kuzeyinden, anıtsal 
basamaklar ile avlunun dikdörtgen formlu taç kapısına ulaşılmaktadır. Anıtsal üslupta 
inşa edilen taç kapı, üç sıra silme ve bitkisel süslemeli bordür ile sınırlandırılmıştır. 
Bitkisel ve geometrik motiflerin tekrarı, zengin süslemeler ile hareketlendirilen 
girişin her iki yanına ikişer sütunce yerleştirilmiştir. Alınlığında üçgen çerçeve içeris-
ine alınmış, üç sıra silme ve bitkisel motifli bordür ile sınırlandırılan yuvarlak kemerli 
sağır niş yer almaktadır. Nişin üzerinde bitimi simgeleyen silmeler, hemen altında 
ise yatay şekilde tekrar eden sarkık kabaralar mevcuttur. Yapıya, avlunun kuzeyinde 
kare kaide üzerinde dört silindirik payenin taşıdığı revaktan geçilmektedir. Yuvarlak 
kemerli ve dikdörtgen formlu giriş açıklığının üzerinde kilit taşı, her iki yanına ise 
sütunceler yer almaktadır. Yapı, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı beşik 
tonozlu bir hol ile kuzey ve güneyinde konumlanan mekânlardan oluşmaktadır. Bu 
mekânlara, yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu açıklıklardan giriş sağlanmakta ve 

mekânlarda, yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu niş, yüklük ve pencere açıklıkları 
mevcuttur. Yapıya ana girişin kuzeyinden çift kollu bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmak-
tadır. 1. Kat planı, Zemin Kat’a benzer özelliklere sahip olup tavanı ahşap hatıllar ile 
geçilmiş ve üzeri düz damlıdır. 1. Kat’a çıkan merdiven sahanlığının kuzeyinde, yapıya 
ikinci bir giriş sağlayan yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu ve üzerinde elips form-
lu tepe penceresi bulunan bir açıklık bulunmaktadır. Günümüzde bu giriş kapalıdır. 
Yapının dış cephesinde yuvarlak kemerli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere 
açıklıkları mevcuttur. Giriş kapısının iki yanında, sütuncelere ve üzerinde kitabe ile 
tepe pencere açıklığına yer verilmiştir. 

Restorasyon geçirmiş yapıda, günümüzde atölye olarak kullanılan mekânların bir 
bölümü sonradan duvar ile bölünerek tuvalet ve benzeri mekânlar oluşturulmuştur. 
Tonoz yüzeylerinde rutubetlenme ve dökülmeler mevcuttur. Dış cephedeki taşlarda 
renk bozulması görülmektedir.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ
(TARİHİ KIZ MESLEK LİSESİ)

http://mardinolgunlasma.meb.k12.tr/icerikler/mardin-olgunlasma-enstitusu_4759832.html (Erişim Tarihi 27.06.2020, 14.02
Noyan, S. 2008, Bir Şehir Bir Malikhane, Ankara
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Hacı Şeyhmus Coyrat Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Necmettin Mahallesi, Bayır 
161 Sokak’ta bulunmaktadır. Eğimli, dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlanmaktadır. Avlulu ve eyvanlı plan düzenine sahip olan yapı, 2 kat-
lıdır. Kademeli olarak düzgün kesme taştan yığma teknik ile inşa edilmiştir. Zemin 
Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen birimlerden oluşmaktadır. 
Avluya, doğusunda bulunan yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu açıklıktan geçiş 
sağlanır. Avlunun kuzeyinde bulunan dikdörtgen planlı, çapraz tonozlu eyvanın doğu 
ve kuzeyinde mekânlar yer almaktadır. Bu mekânlara yuvarlak kemerli dikdörtgen 
formlu açıklıktan geçilmektedir. Eyvanın doğusundaki mekân, “L” planlı ve çapraz 
tonozludur. Sivri kemerli nişe ve dikdörtgen formlu düz lentolu pencere açıklıkları-
na yer verilmiştir. Eyvanın kuzeyinde bulunan mekân, iki bölümden oluşmakta ve 
günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Avlunun batısında yuvarlak kemerli, dik-
dörtgen planlı ve günümüzde kapatılmış beşik tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. 
Eyvanın kuzey ve güneyinde basık kemerli dikdörtgen formlu açıklıktan girilen 2 
adet bölüm bulunmaktadır. Kuzeyindeki bölüm, dikdörtgen planlı, çapraz tonozlu ve 
tek mekândan oluşurken; güneyindeki bölüm, dikdörtgen planlı ve üzeri sonradan 
eklenmiş betonarme düz dam şeklindeki tek mekândan ibarettir. Mekânlarda çeşitli 
formlarda pencere açıklığı, niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Avlunun güneyinde, taş 
lentolu üzerinde pencere açıklığı bulunan dikdörtgen formlu açıklıktan girilen, bir 
bölüm bulunmaktadır; ancak bu mekâna girilememiştir. Avlunun kuzeybatısında, 
sivri kemerli kapatılmış bir eyvan bulunmaktadır. 1. Kat’a avlunun kuzeydoğusunda 

bulunan bir merdiven ile geçilmektedir. 1. Kat, “U” planlı bir teras ve kuzeyinde yer 
alan bölümlerden oluşmaktadır. Terasın kuzeydoğusunda yuvarlak kemerli dikdört-
gen planlı, beşik tonozlu kapatılmış bir eyvan ve çevresinde şekillenen mekânlar 
bulunmaktadır. Bu mekânlar, basık kemerli dikdörtgen formlu açıklıktan girilen, 
dikdörtgen planlı çapraz tonozlu ve üzeri düz damlıdır. Mekânlarda çeşitli formlar-
da niş, yüklük, pencere açıklıkları ve tepe pencereleri bulunmaktadır. Kemer, niş ve 
yüklük çevresinde bitkisel motifler yer almaktadır. 1. Kat terasının kuzeybatısında, 
yuvarlak kemerli dikdörtgen planlı, beşik tonozlu bir eyvan ve eyvanın, doğu, batı 
ve kuzeyinde bölümler yer almaktadır. Yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu açıklık-

HACI ŞEYMUS COYRAT EVİ
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tan girilen bu bölümlerden batıda bulunanı, dikdörtgen planlı çapraz tonozlu bir ana 
mekân ile batı ve kuzeyinde şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, 
dikdörtgen planlı ve çapraz tonozludur. Eyvanın doğu ve kuzeyindeki mekânlar, 
dikdörtgen planlı çapraz tonozlu olup içeriden birbiri ile bağlantılıdır. Bu mekân-
larda çeşitli formlarda niş, yüklük ve pencere açıklıkları mevcuttur. Niş ile kemer-
lerde bitkisel ve geometrik motifler yer almaktadır. Yapının cephesinde, bazıları 
üç dilimli, bazıları ise zikzak şeklinde üç sıra bordür ile çevrelenmiş sivri kemerli 
niş içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ile tepe pencereleri 
mevcuttur. Yapının sokağa bakan cephelerinden güneye yönlenmiş olanda bindir-
melik mevcuttur. 

Yapının iç mekânlardaki tonoz ile duvar yüzeylerine çimento esaslı şap ve 
boya uygulanmış olup; dökülmeler ve rutubetlenmeler görülmektedir. Dış cephe             
duvarlarında ise taşlarda renk bozulması ve rutubetlenme mevcuttur.
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Süleyman Amak Evi 2 (Eski Amerikan Koleji), Mardin ili, Artuklu ilçesinin Di-
yarbakırkapı Mahallesi’nde 198. Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir 
alana, kuzey güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. 
Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. 
Yapının Zemin Kat’ına güney cephede yer alan yuvarlak kemerli metal kapıdan giriş 
yapılmaktadır. Yapının batısında bulunan bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. 
Kat, dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. 

Yapının cephesinde lentolu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Yapının 
taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve bitki oluşumu görülmektedir.                     
Derzlere sıva ile müdahale edilmiştir. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği 
için incelenememiştir.

SÜLEYMAN AMAK EVİ 2
(ESKİ AMERİKAN KOLEJİ)



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

111

Vali Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde ve 
günümüzde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Yapı, 
1896-1908 yılları arasında inşa edilmiştir (1). Vali Konağı amaçlı inşa edilen bina, 
daha sonraki dönemlerde halı okulu, özel dershane, misafirhane ve hastane olar-
ak kullanılmıştır. 2010-2011 yıllarında restore edilen yapı, yeniden eski işlevine 
döndürülerek Mardin Valilik Ofisi olarak kullanılmaya başlanmıştır (2). Eğimli ve 
çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, 
revaklı, eyvanlı 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa 
edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan sivri kemerli niş içine alınmış 
basık kemerli 2 adet açıklıktan çift kanatlı ahşap çakma kapılar ile sağlanmak-
tadır. Zemin Kat, “L” planlı ve revaklı bir avlunun kuzeyinde yer alan 2 adet me-
kândan oluşmaktadır. Bu mekânlar, sergi salonu ve depo olarak işlevlendirilmiştir. 
Sergi salonu, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarında, çeşitli 
formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Sivri kemerli yastıkları bulunan avlunun 
ortasında bir su kuyusu mevcuttur. Giriş açıklığının doğusunda yer alan merdiven 
ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Terasın doğu ve batısında, yuvarlak kemerli 2 adet ey-
van yer almaktadır. Bu kattaki mekânlar, kapalı olduğundan içeri girilememiştir. 
Cephelerinde yuvarlak kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Son dönemde restorasyon geçiren yapıda, derz yenilemeleri, sağlamlaştırma 
ve temizleme uygulamaları yapılmıştır. Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk      
bozulması, derz boşalması ve rutubetlenme gözlemlenmektedir.

VALİ KONAĞI (ESKİ MARDİN )

1 http://www.visiturfa.com/public/site/rcop/uploads/mardinrehberitr.pdf, (21.08.2020)
2 https://www.arkitera.com/gorus/mardinde-neler-oluyor, (21.08.2020)
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Kenan Özçelik Evi (Eski Alman Karargâhı; Atamyanlar Konağı), Mardin ili, Ar-
tuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. Cadde üzerinde yer almaktadır. Cumhuriyet Mey-
danı’nın yaklaşık 50m doğusunda bulunan eski adıyla Beyt Çerme, şimdiki adıyla 
Şahkulubey Konağı’nın doğu bitişiğindedir. Yapı, Ermeni kökenli bir tüccar olan 
İskender Atamyan’ın konağı olarak da bilinmektedir. Konak, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak yapan Almanlar tarafından karargâh 
olarak kullanılmıştır. Atatürk tarafından da daha sonra doğu cephesinde görev-
li olduğu dönemde, garnizon, konut ve karargah olarak kullanılan tarihi konak, 
günümüzde Kenan Özçelik’in mülkiyetindedir. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Eyvanlı ve teraslı plan tipine sahip, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 3 katlıdır. Konut-ticaret 
işlevlerinin bir arada görüldüğü yapının Zemin Kat’ında, dükkânlar yer almaktadır. 
Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan lentolu çift kanatlı metal kapıdandır. 
Yapının zemin dışındaki diğer katları, dikdörtgen planlı bir teras ve kuzeyinde 
yer alan mekânlardan oluşmaktadır. Yapıda, sonradan eklenmiş mekânlar ve be-
tonarme eklentiler göze çarpmaktadır. 2. Kat’ta, terasın kuzeyinde, dikdörtgen bir 
çerçeve içine alınmış dilimli sivri ve yuvarlak kemerli eyvan yer almaktadır. Aynı 
katta, yuvarlak kemerli başka bir eyvan ile dilimli kaş kemer içine alınmış lentolu 
ve yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yapının farklı bir dönemde 
yapıldığı tahmin edilen 3. Kat’ında, zikzak motifli niş içine alınmış lentolu pencere 
açıklıkları mevcuttur. Mardin’de 2012 yılında Tarihi Dönüşüm Projesi çalışmaları 
kapsamında etrafındaki yapıların yıkılmasıyla ortaya çıkartılan konakta henüz bir 
restorasyon projesi başlatılmamıştır. Yapı, kapalı olduğu için iç mekânlar incelen-
ememiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, parça kopması, derz boşalması, bitki oluşumu ve       
çimento harç ile müdahaleler gözlemlenmektedir.

KENAN ÖZÇELİK EVİ
(ESKİ ALMAN KARARGAHI)
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Eski Belediye Binası (Dara Cafe Teras), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahall-
esi, Hükümet Caddesi’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda konumlanmıştır. Günümüzde dükkân olarak kullanılan tek katlı 
yapılar, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Doğu-
da bulunan ve kafe olarak işlevlendirilen bölüm dışında, dükkânlar lentolu giriş 
açıklığına sahiptir. Kafeye giriş, yuvarlak kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı 
ile sağlanmaktadır. Yapının cephesinde, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları 
mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. 
Gördüğü restorasyon ile dükkânlara, demir kepenkler, pencere ve doğramaları 
eklenmiştir. Kafe, kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

ESKİ BELEDİYE BİNASI
(DARA CAFE TERAS)
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Şatana Konağı (Uygulama Oteli), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahall-
esi’nde 1. Cadde üzerinde yer almaktadır. 1. Kat’ta yer alan eyvanların üzerinde 
yer alan kitabelerden ikisi tahrip olmuş; ancak batıdaki eyvanın üzerinde yer 
alan kitabeye göre 1308 tarihinde yapılmıştır. Şatana Konağı’nın, Karsas ailesi 
tarafından 19. yüzyılda Mimarbaşı Löle Serkiz’e yaptırılmıştır. Şatana Konağı, 
1930 yılında Memleket Hastanesi olarak kullanılmış; bir dönem Palas Otel olarak 
kullanılım gördükten sonra 1953 yılında PTT tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 
2011-2013 yıllarında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2010-2020 
yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Sosyal Tesis ve Uygulama Oteli 
olarak hizmet vermek amacıyla kiralanmıştır. Eğimli, çokgen ve geniş bir alanda, 
kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve revaklı olan 
2 katlı yapı, düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, 
güneyde yer alan sivri kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap çakma kapıyla sağl-
anmaktadır. Avlunun güneybatı bölümü, günümüzde PTT tarafından ve dışarıdan 
kullanılmak üzere ahşap bir malzemeyle kapatılmıştır. Bu bölüme giriş, güney 
cephesinde yer alan sivri kemerli bir açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı 
bir avlu ve etrafında şekillenen 7 adet odadan oluşmaktadır. Bu mekânlardan ikisi, 
mutfak ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Mekânlara giriş, avluyu çevreleyen “U” 
planlı ve sivri kemerli çapraz tonozlu revaklı bir bölümden sağlanmaktadır. Revaklı 
bölüm, günümüzde camekanla kapatılmıştır. Dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz to-
nozlu odalarda, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Bir odanın içinde 
Türk hamamı bulunmaktadır. Kuzeyinde su kuyusu bulunan avlunun ortasındaki çift 
kollu merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı bir terasın etrafında 
şekillenen 9 adet odadan oluşmaktadır. Otel odası olarak kullanılan bu mekânlara 
girişler, terasın 3 yönünde bulunan yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri 
çapraz tonozlu eyvanlardan sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu 
odalarda, çeşitli formlarda niş ve yüklükler yer almaktadır. Terasın kuzeybatısın-
da yer alan merdiven ile günümüzde cafe olarak kullanılan dama çıkılmaktadır. 

Yapının cephelerinde, zikzak motifli, sivri kemerli niş içerisine alınmış, dikdörtgen 
formlu pencere açıklıkları ve tepe pencereleri yer almaktadır. Kapı ve pencere 
açıklıklarında süslemelere yer verilmiştir. Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, parça 
kopması ve renk bozulması gözlemlenmektedir.

ŞATANA KONAĞI
(UYGULAMA OTELİ)

Yeşilbaş, E., 2019, “Mardin Şahtana Konağı ve Restorasyonuna Dair Gözlemler”, Kadim Akademi SBD, C. 3, S. 1, 2019.



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

115

Mehmet Halil Nayır Konağı (Kadim Otel), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Ma-
hallesi, 239. Sokak’ta yer alan 18 No’lu yapıdır. Eğimli bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanan, teraslı, eyvanlı ve 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan inşa edilmiştir. Yapıya giriş, sokağın kuzeyinde bulunan yuvarlak kemerli 
bir niş içerisine alınmış sağ ve solunda sütunce olan yuvarlak kemerli dikdörtgen 
formlu açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı üzeri açık bir giriş aralığı ve 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Günümüzde otel olarak kullanılan 
yapıda, giriş aralığı ve doğusunda üzeri çapraz tonozlu resepsiyon mekânı bulun-
maktadır. Giriş aralığının kuzeyinde, sivri kemerli dikdörtgen planlı üzeri çapraz 
tonozlu eyvan bulunmaktadır. Eyvanın etrafında şekillenen odalara, bazıları sivri 
kemerli niş içerisine alınmış basık kemerli açıklıklarından geçilmektedir. Değişik 
plan tiplerine sahip odaların üzeri çapraz tonozludur. Giriş aralığının batısın-
da bulunan bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “L” planlı bir teras ve 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Basık kemerli dikdörtgen formlu 
giriş açıklıklarından ulaşılan odalar, çeşitli plan tiplerine sahiptir. Odaların tavanı, 
çapraz ile beşik tonozlu olup terasın üzeri ve bazı odalar, ahşap malzemeyle kap-
atılmıştır. Terasın kuzeybatısında bulunan lentolu dikdörtgen formlu açıklıktan ul-
aşılan merdiven ile 2. Kat’a ulaşılmaktadır. Merdivenin batısında, yapının 1. Kat’ına 
sokaktan giriş sağlayan ve yapının ikinci girişini oluşturan dikdörtgen formlu bir 
açıklık mevcuttur. 2. Kat, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir 
hol ve etrafında şekillenen odalar ile kuzeyinde bulunan doğu-batı yönünde uzanan 
dikdörtgen planlı küçük bir terastan oluşmaktadır. Terasın üzeri, ahşap malzeme ile 
kapatılmıştır. Bu terasın batısında bulunan basamaklar ile bu katta bulunan farklı 
kottaki ikinci terasa geçilmektedir. İkinci teras, kuzey-güney yönünde dikdörtgen 
planlıdır ve kuzeyinde bulunan metal bir merdiven ile yapının damına çıkılmaktadır. 
Günümüzde damda, camekânlı bir mekân oluşturulmuştur. Bu mekân, kahvaltı 
salonu olarak kullanılmaktadır. Yapının sokağa bakan cephesinde, 1. ve 2. Kat 
teraslarının camekân ile kapatıldığı görülmektedir. 1. Kat’ta, sivri kemerli, zikzak 
motifli niş içine alınmış, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve tepe pencereleri 

bulunmaktadır. 2. Kat’ın teras korkuluklarının üzerinde ise zikzak motifli yuvarlak 
kemerli revaklar mevcuttur. Yapı, bindirmelikler, teras korkulukları ve revaklar ile 
hareketli bir sokak cephesine sahiptir. 

Yapının taş yüzeylerinde, yüzey temizliği yapılmış ve tonoz yüzeyleri                  
boyanmıştır. Zemin Kat’ta bulunan eyvana, ahşap bir kapı eklenmiştir. Günümüzde 
yapının taş yüzeylerinde, renk bozulmaları ve kısmi olarak bitkisel bozulmalar 
görülmektedir. Yapı, yakın zamanda restore edilmiştir.

MEHMET HALİL NAYIR KONAĞI
(KADİM OTEL)
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Kaya Ninova Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. Cadde üzerinde 
yer almaktadır. Eğimsiz ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
oturtulmuştur. Avlusuz, teraslı ve 5 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan, 
yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Zemin Kat’ı pastaneden oluşan yapıya giriş, 239. 
Sokak’ın güneyinde yer alan, yuvarlak kemerli, sütunceli niş içine alınmış dikdört-
gen formlu açıklıktan, çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. 1. Kat’ta toplantı 
odası, resepsiyon, restoran ve odalar yer almaktadır. Üst kata, yapının kuzeyinde 
yer alan asansör ve merdiven ile çıkılmaktadır. Katlar, bir hol ve etrafında şekille-
nen mekânlardan oluşmaktadır. Odalar, dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır. Yapının 
toplam 46 odası vardır. Yapının 5. Kat’ında, dikdörtgen planlı bir teras yer almak-
tadır. Günümüzde restoran olarak kullanım gören alanın tek özgün hali, yapının 
damıdır. Yapının cephelerinde, yuvarlak kemerli söveli pencere açıklıkları, zikzak 
motifli saçak silmesi ve su damlası formunda yazıtlar mevcuttur. Yapının 5. Kat’ı 
sonradan eklenmiştir. 

Yapının dış cephe taşları yenilenmiş ve derzleri temizlenmiştir.

KAYA NİNOVA OTEL
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Maridin Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Diyarbakırkapı Mahallesi’ndeki 
1. Cadde üzerinde yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı ve 3 katlıdır. Yığma tekniği 
ile inşa edilen yapıda kiremit, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapının 
Zemin Kat’ına, güney cepheden ve sivri kemer içine alınmış yuvarlak kemerli çift 
kanatlı metal kapıdan giriş yapılırken, 1. Kat’ına ise 1. Cadde üzerinde yer alan 
avludan girilmektedir. Zemin Kat’ta revaklı bir bölüm, küçük bir avlu ile kuaför, 
hamam, sauna ve çamaşırhane yer almaktadır. Kayaya oyularak elde edilmiş bir 
havuz mevcuttur. Avlunun batısında yer alan bir merdiven ile 1. Kat terasına çıkıl-
maktadır. U planlı terasın, etrafında 8 adet oda ve resepsiyon bulunmaktadır. Ter-
asta, yuvarlak ağızlı su kuyuları mevcuttur. Bu katta bulunan avlunun kuzeyinde, 
kafe ve restoran mekânları yer almaktadır. Avlunun batısında bir merdiven ile 2. 
Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, “T” planlı bir hol ve etrafında şekillenen 22 odadan 
oluşmaktadır. Yapıda bulunan mekânlar, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz ile beşik 
tonozludur. Bazı odaların tonozları künklüdür. Duvarlarında çeşitli formlarda niş ve 
yüklükler yer almaktadır. Yapının cephesinde dilimli kemer içine alınmış dikdört-
gen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Restorasyon geçiren yapıda, taşlar 
temizlenmiş, derzler yenilenmiştir. 

Taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve parça kopması gözlemlenmiş ve 
boşalan derzler harç ile müdahale edilmiştir.

MARİDİN OTEL
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Tuğhan Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. Cadde üzerinde yer 
almaktadır. Yapı, eğimli ve çokgen alanda kuzey-güney doğrultusunda konumlan-
mıştır. Avlulu, teraslı, revaklı, 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniği ile inşa edilmiştir. 2. Kat, betonarme olarak sonradan yapılmıştır. Ticari 
işlevde kullanılan yapı, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapının Zemin 
Kat’ına giriş, batı cephesindeki sivri kemerli niş içerisine alınmış basık kemerli 
açıklıktan ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, “L” planlı revaklı bir teras, 
bir adet oda ve revakın kuzeyinde yer alan restoran bölümünden oluşmaktadır. 
Restoran, dikdörtgen planlı üzeri çapraz ve beşik tonozludur. Terasın kuzeyinde 
yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan oda olarak kullanılan mekâna geçilmektedir.               

Dikdörtgen planlı odada, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Bu kat-
ta, 5 adet su kuyusu bulunmaktadır. Terasın batısında yer alan merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat’a diğer giriş, kuzey cephesinde yer alan lentolu açıklıktan 
ahşap kapı ile sağlanmaktadır. 1. Kat, “T” planlı bir bölümün etrafında şekillenen 7 
adet oda ve resepsiyondan oluşmaktadır. Bu katın güneyinde, dikdörtgen planlı bir 
bölüm mevcuttur. Holün batısında yer alan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. 
Kat, dikdörtgen planlı bir holün etrafında şekillenen 14 adet odadan oluşmaktadır. 
Holün batısında yer alan merdiven ile terasa ulaşılmaktadır. 

Taş yüzeylerinde, aşınma ve rutubetlenme gözlemlenen yapının bazı               
bölümlerine metal malzeme ile eklentiler yapılmıştır.

TUĞHAN OTEL
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Stone Butik Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, Subaşı Sokak’ta 
yer almaktadır. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Teraslı, 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği 
ile inşa edilmiştir. Ticari işlevde kullanılan yapı, günümüzde otel olarak düzenlen-
miştir. Otele giriş, güney cephesindeki basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal 
kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir hol ve etrafında şekil-
lenen 4 adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlardan biri resepsiyon, diğerleri 
otel odası olarak kullanılmaktadır. Çeşitli formlarda giriş açıklığına sahip mekân-
lar, dikdörtgen planlı ve mekânların üzeri beşik ile çapraz tonozludur. Duvarlarda 
çeşitli formlarda nişler mevcuttur. Holün doğusunda bulunan bir merdiven ile 1. 
Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyinde bulunan 3 adet 
mekândan meydana gelmektedir. İkisi oda, biri mutfak olarak kullanılan, yuvar-
lak kemerli giriş açıklığına sahip mekanlar, betonarme ve düz tavanlıdır. Terasın 
batısında yer alan bir merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, dikdörtgen planlı 
bir terasın kuzeyinde yer alan mekânlardan oluşmaktadır. Yapının cephelerinde, 
çeşitli form ve büyüklükte pencere açıklıkları bulunurken, sokak cephesinde 
bindirmelikler mevcuttur. 

Restorasyon gören yapıda, derz yenilemeleri ve temizleme uygulamaları 
yapılmıştır. Taşlarda aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. 1. Kat terası, 
günümüzde camekânla kapatılmıştır. Yapının 2. Kat’ı sonradan inşa edilmiştir.

STONE BUTİK OTEL
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Tatlıdede Konağı Butik Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi, 
104. Sokak’ta yer alan 27 No’lu yapıdır. Eğimli ve geniş bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, revaklı, eyvanlı, teraslı ve 3 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Ticari işlevde 
kullanılan yapı, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapının Zemin Kat’ına 
girişi, doğu cephesinde bulunan yuvarlak kemerli, sütunceli niş içine alınmış len-
tolu açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile sağlanmaktadır. Zemin ve 1. Kat’ta yuvar-
lak kemerli eyvan ile revaklı bölümler ve 11 adet odayla şekillenlendirilmiştir. Bu 
katlar, restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalıdır. Yapının 2. Kat’ına giriş, kuzey 
cephedeki basık kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. 2. 
Kat, “U” planlı bir terasın kuzeyinde şekillenen 5 adet odadan oluşmaktadır. 1 adet 
su kuyusu bulunan terasın kuzeyinde yer alan lentolu açıklıktan, “T” planlı ve üzeri 
beşik tonozlu eyvana geçilmektedir. Yapının terasa bakan cephelerinde, geometrik 
motifli bordürler ile sınırlandırılmış yuvarlak kemerli pencere açıklıkları mevcuttur.

 Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması gözlemlenen yapıda, restorasyon 
çalışması devam etmektedir. Yapının içi, mekan sahipleri izin vermediği için           
incelenememiştir.

TATLIDEDE KONAĞI BUTİK OTEL
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Mardius Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 94 Şirin Sokak’ta 
bulunan 16 No’lu yapıdır. Güney cephesindeki giriş açıklığının üzerinde yer 
alan kitabede M. 1341 (H. 1932) tarihi yazmaktadır. Eğimli ve geniş bir alana 
konumlanarak, kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, 
eyvanlı, revaklı plan tipine sahip yapı 3 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Ticari işlevde kullanılan yapı, otel olarak 
hizmet vermektedir. Yapının her katı için sokaktan ulaşım sağlayan ayrı bir 
giriş bulunmaktadır. Ana giriş, terasa açılan basık kemerli çift kanatlı ahşap 
kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve 4 adet mekândan oluş-
maktadır. Bu mekânlardan biri, resepsiyon; diğerleri otel odaları olarak kul-
lanılmaktadırlar. Avlunun doğu ve batısında, sivri kemerli, üzeri çapraz tonozlu, 
revaklı bölümler yer almaktadır. Avlunun batısında bulunan bir merdiven ile 

çıkılan 1. Kat, “U” planlı bir teras ile etrafında şekillenen 7 adet mekândan 
oluşmaktadır. Bu mekânların dördü, otel odası, diğerleri mutfak, restoran 
ve misafir odası olarak kullanılmaktadır. Terasın doğu ve batısında yer alan, 
sivri kemerli, üzeri çapraz tonozlu eyvanlardan odalara geçilmektedir. Terasın 
kuzeyinde, taçlandırılmış Bursa kemerli ve dikdörtgen planlı, üzeri beşik to-
nozlu bir eyvan bulunmaktadır. Terasın batısındaki bir merdiven ile 2. Kat’a 
çıkılmaktadır. “U” planlı 2. Kat, etrafında şekillenen 4 adet otel odası, hamam 
ve dinlenme odasından oluşmaktadır. Yapının cephesinde, dilimli kemerli niş 
içine alınmış lentolu pencere ve tepe pencereleri yer almaktadır. Yakın za-
manda restorasyon geçiren yapının taşları temizlenmiş; derzleri yenilenmiştir. 
Eyvanlar, camekânla kapatılarak restorana dönüştürülmüştür. Günümüzde 
yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve kısmi parça kopmaları görülmektedir.

MARDİUS OTEL
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Maristan Tarihi Konak Oteli (Veysi Toparlı Evi ), Mardin ili, Artuklu ilçesi 
Teker Mahallesi, 94 Şirin Sokak’ta yer almaktadır. Yapının güney cephesindeki 
giriş açıklığının üzerinde ve 2. Kat’ta bulunan odanın tonoz yüzeylerinde kitabe 
bulunmaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yön-
lendirilmiştir. Avlulu, teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle kademeli olarak inşa edilen yapı, 3 kattan oluşmaktadır. 
Ticari işlev gören konak, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapıya giriş, 
güney cephesinde yer alan sivri kemerli niş içerisine yerleştirilmiş basık kemer-
li çift kanatlı ahşap çakma kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun 
etrafında şekillenen 4 adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar, resepsiyon, 2 
adet otel odası ve mutfak olarak düzenlenmiştir. Avlunun batısında, ahşap mal-
zemeyle kapatılmış sivri kemerli ve üzeri çapraz tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. 
Avlunun güneybatısındaki merdiven ile müdüriyet olarak hizmet veren ara kata ve 
1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 5 
adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlardan dördü otel odası, biri kiler olarak 
düzenlenmiştir. Terasın kuzeyinde su kuyusu bulunmaktadır. Terasın batısında yer 
alan merdiven ile 2. Kat’a, doğusunda yer alan merdivenle ise terasa çıkılmaktadır. 
2. Kat, farklı kotlarda yer alan, dikdörtgen planlı iki terasın kuzey kesimindeki 1 
adet otel odasından oluşmaktadır. Mekânlara çeşitli formlarda açıklıktan girilmek-
tedir. Mekânlar dikdörtgen planlı üzeri aynalı ve çapraz tonozdur. Duvarlarında, 
çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilen yapının cephelerinde, dilimli kemer 
ve yuvarlak kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenen yapının iç                          
mekânlarına ait tonoz yüzeylerinde nemlenme söz konusudur.

MARİSTAN TARİHİ KONAK OTELİ
(VEYSİ TOPARLI EVİ)
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Abdulkadir Hazar Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde bulunmak-
tadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmaktadır. 
1. Kat’ta terasın kuzeyinde, giriş açıklığının üzerinde tahrip olmuş bir kitabe yer 
almaktadır. Avlulu, teraslı plan tipine sahip 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının iki katı, günümüzde birbirin-
den bağımsız iki ayrı ev olarak kullanılmaktadır. Bunlardan zeminde olanı 239. 
Sokak’taki 84 No’lu ev, 1. Kat’ında olanı ise Karaman 221. Sokak’taki 15 No’lu 
evdir. Zemin Kat’a giriş, güney cephedeki dilimli kemerli niş içerisine alınmış basık 
kemerli bir açıklıktan çift kanatlı ahşap çakma kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, 
dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu 
mekânlar dikdörtgen planlı ve çapraz tonozludur ve duvarlarında çeşitli formlar-
da niş ve yüklükler bulunmaktadır. Avlunun batısında sivri kemerli bir eyvan yer 
almaktadır. 1. Kat’a batı cephesinden, basamaklarla ulaşılan lentolu bir açıklık-
tan, çift kanatlı metal kapıyla girilmektedir. 1. Kat, doğu-batı yönünde dikdörtgen 
planlı bir teras ve kuzeyinde şekillenen 4 adet mekândan oluşmaktadır. Terasın 
kuzeyinden, dilimli sivri kemerli niş içine alınmış ve üzerinde bitkisel ve geometrik 
motiflerin yer aldığı basık kemerli kapıdan giriş aralığına geçilmektedir. Aralık, 
kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı, üzeri bitkisel motifli çapraz tono-
zludur. Aralığın doğu, batı ve kuzeyindeki lentolu kapılardan, diğer 3 adet mekâna 
girilmektedir. Bu mekânlar dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu olup duvar-
larında çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Kuzeyde yer alan odadan 
diğer iki odaya geçiş bulunmaktadır. Terasın kuzeybatısında, yuvarlak kemerli giriş 
açıklığından depo olarak kullanılan dikdörtgen planlı, çapraz tonozlu başka bir me-
kâna geçilmektedir. Terasa bakan cephelerde, dilimli, kemerli niş içine alınmış dik-
dörtgen formlu, avluya bakan cephelerde ise çeşitli formlarda pencere açıklıkları 
ve kaş kemerli nişler söz konusudur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, parça kopması, renk bozulması, biyolojik 
bozulma ve derzlere çimento esaslı harçlar ile müdahaleler mevcuttur. İç mekân 
duvar ve tonoz yüzeylerine boya uygulanmış ve özgün doku kapatılmıştır. Terasa 
bakan basık kemerli iki açıklık sonradan kapatılmıştır. Yapıda betonarme eklentiler 
mevcuttur.

ABDULKADİR HAZAR EVİ
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Mahmut Topalcık Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahalesi’nde, 232 Çınarlı 
Sokak’ta yer alan 25 No’lu yapıdır. Eğimli, çokgen ve geniş bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmaktadır. Teraslı, eyvanlı, revaklı yapı, 3 katlıdır. Kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney 
cephesinde bulunan dilimli kaş kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan, 
çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Bu açıklıktan, dikdörtgen planlı bir giriş 
aralığına ve kuzeyinde yer alan merdiven ile Zemin Kat eyvanına ulaşılmaktadır. 
Eyvan, dikdörtgen planlı olup üst örtüsü çapraz tonozdur. Eyvanın etrafında çeşitli 
fonksiyonlarda dikdörtgen planlı, üst örtüleri çapraz tonozlu mekânlar bulunmak-
tadır. Eyvanın güneybatısında yer alan merdivenle çıkılan 1. Kat, dikdörtgen planlı 
bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde 
sivri kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu revaklı bölüm yer almak-
tadır. Revakın etrafında şekillenen mekânlara, çeşitli formlarda açıklıklardan giriş 
sağlanmaktadır. Mekânlar dikdörtgen planlı olup üst örtüleri çapraz ve beşik to-
nozludur. Terasın batısında yer alan merdivenle çıkılan 2. Kat, dikdörtgen planlı 
bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlara, zikzak 
motifli sivri kemerli niş içine alınmış ve üzerinde bitkisel motiflerin olduğu basık 
kemerli bir açıklıktan girilmektedir. Mekânlar dikdörtgen planlı olup üst örtüleri 
aynalı ve çapraz tonozludur. Baş oda niteliğinde olan odanın tonozunda bitkisel ve 
geometrik motifler mevcuttur. Terasın batısında, sivri kemerli, çapraz tonozlu bir 
bölümden merdivenle kiler olarak kullanılan ve duvarlarında çeşitli formlarda niş 
ile yüklüklere yer verilen mekâna geçilmektedir. Terasa bakan cephede, zikzak mo-
tifli sivri kemerli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere ve üzerlerinde bitkisel 
ve geometrik motiflerle çevrelenmiş sivri kemerli tepe pencereleri mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde renk bozulması, derz boşalmaları ve aşınma görülmek-
tedir. İç mekanlarda duvar ve tonoz yüzeylerine boya uygulanmıştır. Boyada 
dökülmeler gözlemlenmiştir. Yapının üst katlarında PVC doğramalarla kapatılmış 
bölümler mevcuttur. Revak gözlerinden biri kapatılarak odaya çevrilmiştir.

MAHMUT TOPALCIK EVİ
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19-21 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 222. Sokak’ta yer 
almaktadır. Eğimli ve çokgen bir arazide, kuzey-güney doğrultusunda kademe-
li olarak konumlanmaktadır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, 3 katlı yapı, kesme, düzgün 
kesme ve moloz taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney ve 
batı cephelerindeki basık kemerli niş içine alınmış açıklıklardan metal kapılarla 
sağlanmaktadır. 2. Kat’ta terasın kuzeydoğusunda, taçlandırılmış yuvarlak kemerli 
bir eyvan yer almaktadır. Yapının sokak cepheleri sağırdır. 2. Kat’ta doğuda, zikzak 
motifli dilimli kaş kemerli niş içine alınmış lentolu pencere ile bitkisel ve geometrik 
motiflerle çevrelenmiş sivri kemerli tepe pencereleri mevcuttur. Aynı katta batıda 
ise yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Cephelerin taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, parça kopması ve bi-
yolojik bozulma görülmektedir. Bahçe duvarının yüzeylerinde, çimento harçla 
müdahale gözlemlenmektedir. Yapıda, briket malzeme ve betonarme eklentiler 
bulunmaktadır. Ev sahibi konutta ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

222. SOKAK 19-21 NO’ LU EV
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Parsel 75/14’teki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde 239. 
Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alanda 
konumlanmaktadır. Tek katlı yapı, günümüzde kafe olarak kullanılmaktadır. Kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, sokağın 
kuzeyinde yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan ahşap çakma kapı ile sağlanmak-
tadır. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu mekanda, çeşitli formlarda nişler 
mevcuttur. Sokağa bakan cephesinde yuvarlak kemerli pencere açıklıkları, lento-
lu, dikdörtgen formlu metal kepenkli iki pencere açıklığı ve zikzak motifli saçak         
silmesi bulunmaktadır. 

Cephe duvarlarındaki taşlarda renk bozulması, aşınmalar ve biyolojik                  
bozulmalar gözlemlenmektedir.

239. SOKAK PARSEL 75/14’TEKİ EV
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Davut Mungan Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 239. ve 241. 
Sokaklar üzerinde bulunmaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, 
kuzey-güney doğrultusunda konumlanmaktadır. Avlulu, eyvanlı ve teraslı plan 
düzenine sahip 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Yapının 
Zemin Kat’ına giriş, basık kemerli dikdörtgen formlu açıklıktandır. Zemin Kat, dik-
dörtgen planlı küçük bir avlu ile kuzey ve güneyinde bulunan mekânlardan oluş-
maktadır. Yapının giriş açıklığından avluya ulaşım, üzeri çapraz tonozlu, yuvarlak 
kemerli bir aralık vasıtasıyladır. Avlunun kuzey ve güneyindeki mekânlara, çeşitli 
formlara sahip açıklıklardan girilmektedir. İkişer bölümlü ve dikdörtgen planlı me-
kânlarda, çeşitli formlarda nişler ve yüklükler bulunmaktadır. Mekânlarda, çapraz 
tonoz ve beşik tonoz kullanılmıştır. Avlunun batısında bulunan bir merdiven ile 1. 
Kat’a ulaşılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve kuzeyinde bulunan me-
kânlardan oluşmaktadır. 1. Kat’a, terasın kuzeyinde bulunan sivri kemerli açıklıktan 
giriş sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı mekânların üst örtüleri, beşik ve çapraz 
tonozludur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Holün 
güneybatısında bulunan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. Bu katta yer alan tonoz 
yüzeylerinde delik açılarak odanın hava alması amaçlanmıştır. Merdiven ile çıkılan 
2. Kat, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde yuvarlak kemerli ve günümüzde 
girişi kapatılmış ve taçlandırılmış yuvarlak kemerli, sütunceli bir eyvan bulunmak-
tadır. Eyvana, dikdörtgen formlu lentolu açıklıktan ulaşılmaktadır. Kuzey-güney 
yönünde olan dikdörtgen formlu, üzeri beşik tonozlu eyvanın doğu ve batısında, 
oturma odaları bulunmaktadır. Bu mekânlara geçiş, yuvarlak kemerli açıklıklardan 
ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu mekân-
larda, çeşitli formlarda nişler, yüklükler ve pencere açıklıkları mevcuttur. Eyvanın 
kuzeyinde bulunan yuvarlak kemerli açıklık, 241. Sokak’a bağlanmakta ve yapının 
2. Kat’ına giriş sağlanmaktadır. Terasın batısında yuvarlak kemerli açıklıklardan 
erişilen iki mekân bulunmaktadır. Tavanı çökmüş mekânlardan biri, günümüzde 
kiler olarak kullanılmaktadır. Yapının cephelerinde 1. Kat’ta, dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları söz konusudur. 2. Kat cepheleri, daha hareketli ve süslemelidir. 

Sivri kemerli ve yaşmaklı kemerli nişler içine alınmış, sağ ve solunda sütunceler 
bulunan dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve tepe pencereleri bulunmaktadır. 
Pencerelerin ortasında damla motifi mevcuttur. 

Dış cephelerindeki taşlarda, renk bozulması ve aşınma tespit edilen yapının, iç 
mekân duvarlarına, boya uygulanmıştır. 1. Kat’ın boyasında özellikle rutubetlenme 
ve dökülmeler görülmektedir.

DAVUT MUNGAN EVİ
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Gülseren Topaloğlu Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi 240. Sokak 
üzerinde bulunan 1 No’lu yapıdır. Eyvanın güneyindeki yuvarlak kemerli dikdörtgen 
formlu açıklığın üzerindeki kitabede H. 1314 (M.1896/1897) tarihi yazmaktadır. 
Eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlu-
lu, teraslı, eyvanlı 2 katlı ve düzgün kesme taştan, yığma tekniği ile inşa edilm-
iştir. Konut ve ticari işlevin birlikte görüldüğü yapının zemin katında, bir otele ait 
çamaşırhane bulunmaktadır. Yapının güneydoğusunda, konut ve çamaşırhanenin 
ortak kullandığı sivri kemerli dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu aralık yer al-
maktadır. Çamaşırhaneye giriş, aralığın kuzeyinde yer alan basık kemerli açıklık-
tan ahşap çakma kapı ile sağlanmaktadır. Tek mekândan oluşan çamaşırhane, 
kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozludur. Konuta 
giriş, aralığın batısında bulunan basık kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap çak-
ma kapıyla sağlanmaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan, dikdörtgen planlı avlunun 
kuzeybatısında, sivri kemerli dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu bir eyvan bu-
lunmaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan eyvanın etrafında şekillenen mekân-
lara, çeşitli formlarda açıklıklardan giriş sağlanmaktadır. Üzeri beşik ve çapraz 
tonozlu olan mekânlarda çeşitli formda niş ve yüklükler bulunmaktadır. Avlunun 
kuzeydoğusunda bulunan metal bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dik-
dörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun 
doğu bölümünde, sütunceli, zikzak motifli yuvarlak kemerli bir eyvan bulunmak-
tadır. Dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu eyvanın doğusunda, yapıya ikinci 
girişi sağlayan ve basık kemerli açıklıkla ahşap çakma kapı bulunmaktadır. Eyvanın 
kuzey ve güneyinde basık kemerli açıklıktan ahşap kapılarla ulaşılan baş odalar 
yer alır. Bu mekânlarda, çeşitli formlarda nişler, yüklükler ve mazgal pencereler 
görülmektedir. Yapının sokağa ve terasa bakan cephelerinde, dilimli kaş kemer-
li, sütunceli niş içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere ve mazgal pencere 
açıklıkları mevcuttur. 

Yakın zamanda restorasyon gören konutun taş yüzeyleri temizlenmiş; 
çamaşırhanenin iç duvarları ve tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Taş yüzeylerinde, renk 
bozulması, aşınma ve tuzlanma gözlemlenmektedir.

GÜLSEREN TOPALOĞLU EVİ
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Şehmus Işık Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 241. Sokak’taki 57 
Nolu yapıdır. Zemin kat mekânında iki tepe pencere arasındaki kitabede 1896 
tarihi yazmaktadır. Yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa 
edilmiştir. Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Yapıya 
giriş, sokağın kuzeyinde yer alan yuvarlak kemerli giriş açıklığındandır. Zemin kat, 
dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu revaklı bir avlu ve etrafında şekillenen me-
kânlardan oluşmaktadır. Mekânlara, yuvarlak kemer formlu giriş açıklıklarından 
geçilmektedir. Avluya bakan duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları mevcuttur. Zemin katta yer alan mekânlar, dikdörtgen planlı ve 
üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcut-
tur. Avlunun güneydoğusunda yer alan merdivenler ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. 
Kat, “U” planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu 
mekânlara giriş, çeşitli formlarda giriş açıklıklarından sağlanmaktadır. Mekânlar, 
dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarında çeşitli formlarda niş 
ve yüklüklere yer verilmiştir. Yapının cephesinde, dilimli kemer içerisine alınmış, 
lentolu, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve üzerinde yer alan sivri kemerli 
niş içerisine alınmış tepe pencereleri bulunmaktadır. Terasta betonarme eklenti 
ve havuz bulunmaktadır.

 Taş yüzeylerinde aşınma, parça kopmaları, derz boşalmaları, kararma ve         
bitkisel oluşum mevcuttur. Duvar yüzeylerine boya uygulanmıştır.

ŞEHMUS IŞIK EVİ
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Yunus Meraler Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 250. Sokak’ta bu-
lunan 69 No’lu evdir. Konut, eğimsiz ve dörtgen bir alana, kuzey-güney doğrul-
tusunda oturtulmuştur. Teraslı, eyvanlı plan düzenine sahip 3 katlı yapı, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney 
cephesinde bulunan yuvarlak kemerli giriş açıklığından sağlanmaktadır. Zemin 
Kat, yuvarlak kemerli dikdörtgen planlı üzeri beşik tonozlu bir eyvan ve etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlara yuvarlak kemerli dikdört-
gen formlu açıklıktan geçiş sağlanmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı olup 
üst örtüleri çapraz tonozludur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklükler 
mevcuttur. 1. Kat’a, eyvanın güney batısında yer alan merdiven ile çıkılmaktadır. 
1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmak-
tadır. Terasın batısında, yuvarlak kemerli ve dikdörtgen planlı, üzeri düz tavanlı 
sonradan kapatılan bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın etrafında şekillenen odalara, 
çeşitli formlarda giriş açıklıklarından geçilmektedir. Mekânlar, dikdörtgen planlı, 
üst örtüleri düz tavan veya çapraz tonozdur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve 
yüklüklere yer verilmiştir. 2. Kat’a, terasın güneydoğusunda yer alan merdiven ile 
çıkılmaktadır. Bu kat, betonarme malzemeyle sonradan inşa edilmiştir. Yapının ter-
asa bakan cephesinde, yaşmaklı ve kemerli niş içerisine alınmış dikdörtgen formlu 
pencere ve tepe pencereleri bulunmaktadır. Yapının sokağa bakan cephelerinde, 
yuvarlak kemerli pencere açıklıklarıyla sövesi bitkisel motifli dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları mevcuttur.

 Yapının taş yüzeylerinde, aşınmalar, renk bozulmaları ve derz boşalmaları 
mevcuttur. İç mekânın, duvar ve tavan yüzeylerine boya uygulanmıştır. Boyada 
dökülmeler ve çatlaklar gözlemlenmiştir.

YUNUS MERALER EVİ
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Mardin Film Ofisi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer alan 239. 
Sokak’ta bulunmaktadır. Süryani Vakfı’na ait olan yapı, eğimsiz dörtgen bir alan-
da, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmaktadır. Avlulu, teraslı plan düzenine 
sahip 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. 
Mekâna giriş, güney cephesinde yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan ahşap çift 
kanatlı çakma kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı ve üstü çapraz 
tonozlu 2 adet mekândan oluşmaktadır. Doğuda bulunan mekânda, çeşitli formlar-
da nişlere yer verilmiştir. Giriş açıklığının doğusunda yer alan merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekân-
lardan oluşmaktadır. Mekânlara, basık kemerli açıklıktan ahşap çakma kapılardan 
girilmektedir. Mekânlar, dikdörtgen planlı olup üzeri beşik ve çapraz tonozludur. 
Duvarlarında çeşitli formlarda niş ve yüklükler yer almaktadır. Terasın doğusunda, 
içerisinde ocak nişinin bulunduğu bir mutfak mevcuttur. Terasın güneybatısında 
banyo bulunmaktadır. Yapı cephesinde, çeşitli formlarda pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. Terasın kuzeyinde, yuvarlak ağızlı bir su kuyusu mevcuttur.

Yapının taş yüzeylerinde, renk bozulmaları, aşınma ve bitkisel oluşumlar 
mevcuttur. Yapının gördüğü restorasyon yeni tamamlanmıştır.
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76 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 241. Sokak’ta bulunmak-
tadır. Eğimli ve çokgen bir alanda kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Avlusuz, terassız, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle 
inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde bulunan dilimli kaş kemerli niş içine 
alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Yapının 
güney cephesinde, dilimli kemerli niş içine alınmış dikdörtgen pencere açıklıkları 
ve tepe pencereleri ile süslemeli saçak silmesi bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde, renk bozulması, biyolojik bozulma ve aşınma gözlemlenme-
ktedir. Boşalan derzlere sıva uygulanmıştır. Ev sahibi burada ikamet etmediği için 
yapının içine girilememiştir.

241. SOKAK 76 NO’LU EV
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Pamukçu Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 231 Erikli Sokak ile 241. 
Sokak’ta yer alan 14 No’lu konuttur. Yapının kuzey cephesinde bulunan açıklığın 
üzerindeki kitabeye göre 1946 yılında yapılmıştır. Eğimli ve çokgen bir alanda, 
kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, 3 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının Zemin 
Kat’ına, güney cephesinde yer alan basık kemerli açıklıktan, 1. Kat’ına ise kuzey 
cephesindeki dikdörtgen formlu, lentolu açıklıktan çift kanatlı bir metal kapıyla 
girilmektedir. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen mekan-
lardan oluşmaktadır. Yapının restorasyon çalışmaları ile sonradan eklenen 2. 
Kat’ında, sivri kemerli bir eyvan ile eyvanın doğu ve batı yönünde mekânlar yer 
almaktadır. Yapının cephelerinde, zikzak motifli niş içine alınmış, çeşitli formda 
pencere açıklıkları, tepe pencereleri, süslemeli kat ve saçak silmeleri ile bindir-
melikler mevcuttur. 

Yapı, yakın zamanda restorasyon görmüştür. Taş yüzeylerinde, aşınma, parça 
kopmaları, renk bozulması ve harç ile müdahaleler mevcuttur. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

PAMUKÇU EVİ
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Ferit Koç Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Eğim yönünde, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturtulan konut, 4 
katlı ve teraslı olup dıştan düz dam ile örtülüdür. Yapı, düzgün kesme ve moloz sarı 
kalker taşından inşa edilmiştir. Yapıya giriş, 24 Destan Sokak’ın kuzeyinde yer alan 
yuvarlak kemer içerisine alınmış üzeri geometrik motifli, sağ ve solunda sütunce-
leri olan yuvarlak kemerli niş içerisine yerleştirilmiş ahşap doğramalı kapıdan 
sağlanmaktadır. Zemin Kat’ı, doğu-batı doğrultusunda şekillenen dikdörtgen planlı 
ahır mekânlarından oluşmaktadır. Üst örtüleri çapraz tonoz olan mekânların du-
varlarında, çeşitli formlarda niş ve pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Mekânın 
kuzey duvarında su kuyusu bulunmaktadır. Girişin doğusunda bulunan taş mer-
diven ile ara kata çıkılmaktadır. Bu bölüm, kuzey-güney doğrultusunda dikdört-
gen planlıdır. Üst örtüsü beşik tonuzlu olan bu mekânın doğu duvarında yuvarlak 
kemerli ocak nişine yer verilmiştir. Mekânın batısında yer alan taş merdiven ile 1. 
Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı teras ve etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeydoğusunda yer alan yuvarlak 
kemerli eyvandan odalara, eyvanın doğusunda yer alan yuvarlak kemerli giriş 
açıklığından ise cumbalı odaya geçilmektedir. Bu oda, kuzey-güney doğrultusunda 
dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsü beşik tonozlu olan mekânın duvarlarında çeşitli 
formlarda niş ve pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Odanın güneyinde, dışa 

çıkıntı yapmış 3 adet yuvarlak kemerli penceresi bulunan bitkisel ve geometrik 
motiflerin yer aldığı cumba bulunmaktadır. Bu odanın etrafında şekillenen diğer 
odalar ise dikdörtgen planlı olup üst örtüleri çapraz ve beşik tonuzludur. Terasın 
kuzeybatısında bulunan yuvarlak kemerli girişten 2. Kat’a geçilmektedir. Mer-
divenin bulunduğu geçiş mekânının doğusunda tuvalet, batısında ise 1. Kat’a ait 
ara kat mekânı yer almaktadır. 2. Kat, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı 
bir teras ve etrafında şekillenen odalardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, yu-
varlak kemerli, geometrik motifli, sağ ve solunda sütuncelere yer verilen eyvan 
bulunmaktadır. Eyvan, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve beşik tonu-
zludur. Eyvanın etrafında şekillenen odalar, dikdörtgen planlı olup üst örtüleri beşik 
ve çapraz tonuzludur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. Yapının sokağa bakan cepheyi estetik olarak zenginleştiren cumba, tek 
yönden çıkan cumbalar grubuna girmektedir. Cumbayı altta konsol görevi gören 
çıkma taşımaktadır. Cumbada üç yöne bakan yuvarlak kemerli pencere açıklıkları 
yer almaktadır. Cumbanın altında konsol görevi gören taşıyıcı çıkmada, kat bitimini 
simgeleyen silme ve hemen altında ise içinde altı kollu yıldız, dendan, mukarnas 
ve yatay şekilde kabaraların olduğu friz bulunmaktadır. Cumbanın üstünde, kat 
bitimini vurgulayan silmeler ve silmelerin içinde altı kollu yıldız, dendan, mukar-
nas, kabaralar, bitkisel ve geometrik motifler tekrarlanarak cephe, zengin süsle-

FERİT KOÇ EVİ
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meler ile hareketlendirilmiştir. Terasın güneydoğusunda yer alan merdiven ile 3. 
Kat’a çıkılmaktadır. Bu katta, hamam olarak kullanıldığı düşünülen kare planlı 2 
adet mekân yer almaktadır. Terasın kuzeyinde, yuvarlak kemerli bir girişten mer-
diven ile alt kotta bulunan ve depo olarak kullanıldığı düşünülen mekâna geçilmek-
tedir. Bu bölüm, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve üst örtüsü beşik 
tonuzludur. Terasa bakan cephelerde yuvarlak kemerli niş içerisine alınmış bitkisel 
ve geometrik motifli süslemelerin yer aldığı pencereler mevcuttur. Pencerelerin 
arasında damla motif formlu tepe penceresine yer verilmiştir. Terasın ortasında 
su kuyusu ve kuzeyinde ise sivri kemerli niş içerisine yerleştirilmiş sıkma havuzu 
yer almaktadır. 

Yapının genelinde boya ve sıvada dökülmeler meydana gelmiştir. İç duvarlar-
da ve taşıyıcıda ise aşınmalar ve parça kopmaları gözlemlenmiştir. Bazı tonoz ve 
duvar yüzeylerinde, derin çatlaklar söz konusudur. Cephedeki taş yüzeylerinde ise 
uzun süreli doğal etkenler nedeniyle aşınmalar, renk bozulması ve biyolojik oluşum 
gözlemlenmiştir.
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Mahmut Fedai Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi 239. Sokak’ta yer al-
maktadır. Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, kuzey-güney doğrultusunda konum-
lanmaktadır. Avlulu, teraslı plan düzenine sahip yapı 3 katlıdır. Kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının güney cephesinde bulunan, 
basık kemerli, dikdörtgen formlu açıklıktan Zemin Kat’a, kuzey cephesinde bulu-
nan aynı formdaki açıklıktan 2. Kat’a geçilmektedir. Zemin Kat, “U” planlı, sivri 
kemerli üzeri çapraz tonozlu revaklı bir bölüm ve etrafında şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. Revaklı bölümün duvarında, sivri kemerli nişler yer almaktadır. Me-
kânlara girişler, basık kemerli açıklıklardan giriş sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı 
ve üzeri çapraz tonozlu mekânlarda çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. 
Batıda yer alan odada, ocak nişi bulunmaktadır. Zemin Kat’ın güneyinde bulunan 
bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı bir teras ve etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, dilimli kemerli niş içer-
isine alınmış, sağ ve solunda üzerinde bitkisel motiflerin bulunduğu sütuncelere 
yer verilen basık kemerli bir giriş açıklığı ve üzerinde tepe penceresi mevcuttur. 
Terasın doğu ve batı kısmında üzerinde zikzak ve bitkisel motiflerin bulunduğu 
basık ve sivri kemerli, dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu iki eyvan bulunmak-
tadır. Çeşitli formlarda giriş açıklığına sahip mekânlar, dikdörtgen planlı olup, üzeri 
çapraz ve aynalı tonozludur. Mekânlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcut-
tur. Birinci terasın kuzeyinde bulunan basamaklar ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, 
“U” planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın 
kuzeyinde üzeri bitkisel motifli, sağ ve solunda sütuncelere yer verilen ve bordürler 
ile çevrelenmiş basık kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Eyvan, dikdörtgen planlı ve 
beşik tonozludur. Dikdörtgen planlı mekânlar, çapraz ve aynalı tonozludur. Duvar-
larında, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Yapının 1. Kat cephelerinde, 
zikzak motifli sivri kemerli niş içine alınmış, lentolu dikdörtgen formlu pencere 
açıklıkları mevcuttur. 2. Kat cephelerinde ise, üç dilimli kaş kemerli niş içine 
alınmış, sağ ve solunda sütuncelere yer verilen basık kemerli pencere açıklıkları 
yapının doğu ve güney cephelerinde bulunmaktadır. Üzerlerinde yıldız motifli 
tepe pencereleri yer almaktadır. Yapının taş yüzeylerinde, yoğun rutubetlenme,

bitkisel oluşum, renk bozulmaları ve aşınmalar mevcuttur. Boyanmış yüzeylerde, 
dökülmeler ve çatlaklar bulunmaktadır. Yapıda, betonarme ekler almaktadır.

MAHMUT FEDAİ EVİ
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Parsel 88/9’daki Ev (Marmatbah Cafe), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahall-
esi’nde 1. Cadde üzerinde yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Ticari işlev gören yapı, günümüzde cafe 
olarak hizmet vermektedir. Yapıya giriş, sivri kemerli, sütunceli niş içine alınmış 
basık kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Zemin kat, dikdörtgen planlı üzeri çapraz 
tonozlu bir aralık ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar 
depo olarak düzenlenmiştir. Aralığın güneyinde bulunan merdivenler ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir teras ile 
etrafında yer alan ve cafe olarak kullanılan mekânlarından oluşmaktadır. Güney-
doğusunda tuvalet olarak kullanılan sonradan yapılmış bir bölüm bulunan terasın, 
doğusundaki merdiven ile dama çıkılmaktadır. Yapının cephelerinde, Zemin Kat’ta, 
dilimli kaş kemerli, sütunceli niş içine alınmış dikdörtgen pencere açıklıkları, 1. 
Kat’ta ise yuvarlak kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulmaları ve tonoz yüzeylerine uygulanan 
boyalarda dökülmeler gözlemlenmektedir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar                   
incelenememiştir.

1. CADDE PARSEL 88/9’DAKİ EV
(MARMATBAH CAFE)
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1 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, Değirmen 253 
Sokak’ta yer almaktadır. Yapının kuzey cephedeki giriş açıklığı üzerinde 1953; 1. 
Kat’ta terasa bakan cephede ise 1955 tarihleri yazmaktadır. Eğimli ve çokgen bir 
alanda, kuzey- güney doğrultusunda konumlanmıştır. Teraslı ve 2 katlı yapı, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, kuzey ve güney 
cephedeki lentolu açıklıklardan ahşap çakma kapılar ile sağlanmaktadır. Güneyde 
bulunan giriş açıklığının üzerinde, bitkisel motifli yarım daire tepe penceresi bulun-
maktadır. Yapının cephelerinde, lentolu dikdörtgen pencereler mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde aşınma gözlemlenmektedir. Son dönemde restorasyon 
geçiren yapının, taşlarında temizleme ve sıva uygulamaları yapılmıştır. Ev kapalı 
olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

DEĞİRMEN 253 SOKAK 1 NO’LU EV
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253 Değirmen Sokak Parsel 103-4’teki ev, Mardin ilinin, Artuklu ilçesi, 
Medrese Mahallesi, 253 Değirmen Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve geniş bir 
alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı 3 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, 
güney cephesinde yer alan sivri kemerli niş içerisine alınmış, basık kemerli açıklık-
tan ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Yapının cephelerinde, dilimli ve sivri kemerli niş 
içine alınmış, lentolu dikdörtgen pencere ve tepe pencereleri mevcuttur. Güney 
cephesi taş bindirmelikler ile hareketlendirilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, derz boşalması, biyolojik bozulma, 
çatlaklar ve parça kopmaları, gözlemlenmektedir. Cephede bazı bölümlere sıva 
uygulanmıştır. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

253 DEĞİRMEN SOKAK
PARSEL 103-4’TEKİ EV
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HACI İBRAHİM ŞATANA EVİ
Hacı İbrahim Şatana Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, 253 

Değirmen Sokak’ta yer almaktadır. Giriş kapısının üzerindeki tabelaya göre yapı, 
18.yy’da Hacı İbrahim Şatana tarafından inşa edilmiştir. Konut, eğimli, çokgen ve 
geniş bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı 3 katlı 
yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Eve giriş, 
güney cephesinde yer alan sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan 
çift kanatlı metal kapı ile sağlanmaktadır. Yapının sokak cephesinde, dilimli ke-
merli niş içine alınmış lentolu pencere ve tepe pencereleri mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde parça kopması, biyolojik bozulma, aşınma, renk bozulması 
gözlemlenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girile-
memiştir.
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Tahir Çaltekin Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi’nin 253 Değir-
men Sokak’daki 66 No’lu evdir. Eğimli dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. 2 katlı yapı, avlulu, teraslı plan düzeninde 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının batı 
cephesinde, sivri kemer formlu dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu revaklı bir 
bölüm bulunmaktadır. Yapıya giriş, revaklı bölümün batısında yer alan sivri ke-
merli niş içerisine alınmış sağ ve solunda sütuncelere yer verilen basık kemerli 
dikdörtgen formlu açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlara, sivri kemer formlu dikdörtgen 
planlı ve üzeri çapraz tonozlu eyvandan geçilmektedir. Mekânlar, dikdörtgen planlı 
üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilm-
iştir. Avlunun kuzeydoğusunda bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, 
“U” planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Mekân-
lara giriş, üzerinde bitkisel ve geometrik motiflere yer verilen basık kemer formlu 
dikdörtgen planlı beşik tonozlu iki eyvandandır. Mekânlar, dikdörtgen planlı, üst 
örtüleri çapraz, beşik ve aynalı tonozludur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve 
yüklüklere yer verilmiştir. Yapının cephesinde, basık kemerli, dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması görülmektedir. Taş yüzeylerine 
sıva, iç mekân tonoz yüzeylerine ise boya uygulaması yapılmıştır. Yüzeylerde ru-
tubetlenme ve dökülmeler mevcuttur. Terasın kuzeydoğusuna, sundurma bir bölüm 
eklenmiştir.

TAHİR ÇALTEKİN EVİ
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ŞAHMARAN PANSİYON
Şahmaran Pansiyon, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, 246 Pınarcık 

Sokak’ta yer alan 1 No’lu yapıdır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Ticari işlevin görüldüğü yapıda Zemin 
Kat, cafe ve restoran, 1. Kat ise pansiyon olarak kullanılmaktadır. Eve giriş, güney 
cephesinde yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile sağlan-
maktadır. Zemin Kat, farklı kotlardan oluşan dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafın-
da şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Lentolu açıklıklardan geçiş sağlanan, 
dikdörtgen planlı, üzeri beşik ile çapraz tonozlu mekânlarda, sivri kemerli niş ve 
yüklükler mevcuttur. Avlunun güneydoğusunda yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkıl-
maktadır. 1. Kat, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı bir teras ve 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Lentolu açıklıklardan geçiş sağla-
nan dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu mekânlarda, çeşitli formlarda niş ve 
yüklükler mevcuttur. Yapının cephelerinde, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları 
yer almaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde renk bozulması ve biyolojik bozulma gözlemlenmekte-
dir. İç mekânda tonoz yüzeylerine boya uygulanmıştır.
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Kazım Karatepe Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 224. Sarısu 
Sokak’ta bulunan 14 No’lu evdir. 1. Kat’ta terasın doğusunda yer alan başodanın 
tonozunda 1914 yazmaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı doğrultusun-
da konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, doğu cephesinde bulunan 
dilimli ve kaş kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal 
kapıyla sağlanmaktadır. Zemin Kat’a, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu aralık-
tan geçilmektedir. Zemin kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun kuzeyinde yer alan bir merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekân-
lardan oluşmaktadır. Terasın doğusunda bulunan bölüm, yuvarlak kemerli dikdört-
gen planlı üzeri çapraz tonozlu bir eyvan ile kuzey ve güneyindeki mekânlardan 
oluşmaktadır. Eyvanın güneyinde bulunan başoda, dikdörtgen planlı beşik tonoz-
lu olup, odada çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Terasın kuzeyindeki 
bölüme, lentolu dikdörtgen formlu bir açıklıktan geçilerek ulaşılmaktadır. Bu 
bölüm, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu bir ey-
van ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı 
çapraz tonozludur. Duvarlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklükler bulunmaktadır. 
Yapının terasa bakan cephelerinde, dilimli kaş kemerli, sütunceli niş içine alınmış 
dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Diğer pencereler, yuvarlak 
kemerlidir. Terasın kuzeybatısında bulunan merdiven ile ara kata çıkılmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınmalar, renk bozulması, biyolojik bozulma ve 
boşalan derzlere harç müdahaleleri mevcuttur. İç mekân duvar ve tonoz yüzeyleri 
boyanmıştır. Terasın doğusunda bulunan eyvan girişi, günümüzde metal bir kapı 
ile kapatılmıştır.

KAZIM KARATEPE EVİ
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İzala Otel, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi’nde, 1. Cadde üzer-
inde yer almaktadır. Yapı, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapılarından biridir. Mardin 
Halkevi binası olarak inşa edilmiş ve 1938 yılında açılmıştır. Farklı dönemlerde 
çeşitli işlevlerde kullanılan bina, 2012-2014 yılları arasında restore edilerek otele 
dönüştürülmüştür. Eğimli, dörtgen ve geniş bir alana konumlanan yapı, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, 3 katlı yapı kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde bu-
lunan lentolu açıklıktan çift kanatlı ahşap kapıyla sağlanmaktadır. Avlunun doğu ve 
batısında yer alan yuvarlak kemerli açıklıklardan çift kanatlı metal kapılarla sokak-
tan girişler sağlanmaktadır. Zemin kat, restoran, konferans salonu ve lobiden oluş-
maktadır. Düz tavanlı ve dikdörtgen planlı mekânların üzeri ahşap kirişlidir. Giriş 
açıklığının kuzeyinde bulunan çift kollu merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. Birinci 
Kat, doğuda ve batıda üçer adet olmak üzere 6 odadan oluşmaktadır. Dikdörtgen 
planlı odalar, düz tavanlıdır. Tavanda ahşap üzerine kök boya uygulanmıştır. Doğu 
ve batıda bulunan merdivenler ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. Dikdörtgen planlı 2. Kat, 
kapalı bir teras ile terasın doğusunda ve batısındaki 3’er odadan oluşmaktadır. 
Dikdörtgen planlı odaların üzeri düz tavandır. Kapalı terasın kuzeyinde yer alan 
bir merdiven ile açık terasa çıkılmaktadır. Birinci Kat’ın kuzeydoğusunda yer alan 
açıklıktan, dikdörtgen planlı iç avluya geçilmektedir. Avlunun kuzey ve batısında 
bulunan 2. Bölüm, yapıya restorasyon çalışmalarıyla eklenmiştir. Odaları dikdört-
gen planlı hol etrafında şekillenen 3 katlı bu bölüm, 33 adet odadan oluşmaktadır. 
Odaların ikisinde Türk Hamamı bulunmaktadır. Odalar dikdörtgen planlı ve düz 
tavanlıdır. Yapının cephesinde dikdörtgen formlu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon gören otelde, derz yenilemeleri, temizleme ve boya uygulamaları 
yapılmıştır.

İZALA OTEL
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1. CADDE PARSEL
107/1-2-3’DEKİ DÜKKÂNLAR

Parsel 107/1-2-3’deki Dükkânlar, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, 
1. Cadde üzerinde yer almaktadır. Düzgün kesme taştan, yığma tekniği ile inşa 
edilen dikdörtgen bir alana oturtulan dükkânlar tek katlıdır. Lentolu, dikdörtgen 
formlu giriş açıklığı bulunan mekânlar, dikdörtgen planlıdır. Mekânların üzeri, 
çapraz, beşik ve düz tavanlıdır. Dükkânların ikisi günümüzde kapalıdır. 

Taş yüzeylerde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenmiştir. Açık dükkânın 
tavanı, betonarmeden yeniden yapılmıştır. Dükkânların üstüne, günümüzde kafe 
olarak kullanılan bir kat eklenmiştir.
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Abdulbasit Akdar Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, 1. Cadde 
üzerinde yer almaktadır. Yapının 2. Kat’ında batıda yer alan odanın tonozunda, H. 
1317 (M. 1900-?) yazmaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Teraslı, eyvanlı ve revaklı 3 katlı yapı, düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Konut ve ticaret işlevinin beraber görüldüğü 
yapının giriş katı, dükkân, 1. Kat’ı konut ve 2. Kat’ı ise cafe olarak kullanılmaktadır. 
Zemin Kat’a giriş, güney cephedeki basık kemerli niş içine alınmış, sütunceli basık 
kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Yapının dükkân ve ko-
nut olarak kullanılan bölümleri kapalıdır. Kafe olarak kullanılan 2. Kat’a giriş, kuzey 
cephesinden sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan sağlanmak-
tadır. Merdiven ile ulaşılan 2. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Odalara, terasta yer alan, yuvarlak kemerli, dikdörtgen 
planlı ve çapraz tonozlu, revaklı bir bölümden geçilmektedir. Odalar, dikdörtgen 
planlı, üzeri aynalı tonozludur. Duvarlarda çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer 
verilmiştir. Yapının cephesinde, çeşitli formlarda giriş ve pencere açıklıkları ile 
sivri kemerli bir eyvan bulunmaktadır.

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir.           
Betonarme eklentilerin gözlemlendiği yapının 1. Kat’taki eyvan ve 2. Kat’ın terası, 
camekân ile olarak kapatılmıştır.

ABDULBASİT AKDAR EVİ
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255 SÖNMEZLER SOKAK
PARSEL 106/7’ DEKİ EV

255 Sönmezler Sokak Parsel 106/7’ deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese 
Mahallesi, 255 Sönmezler Sokak’ta yer almaktadır. Yapının güney cephesinde yer 
alan kitabeye göre yapı, H. 1313 (M. 1895/1896) yılında inşa edilmiştir. Eğim-
li ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Teraslı, 
3 katlı yapı düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Girişi, güney 
cephesinde yer alan üzerinde bitkisel motiflere yer verilen sivri kemerli niş içine 
alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Kapının 
üzerinde, dairesel tepe penceresi yer almaktadır. Sokak cephesinde, üzerinde bit-
kisel motiflere yer verilen yuvarlak kemerli, terasa bakan cephelerde, dilimli kaş 
kemerli niş içine alınmış, lentolu pencere açıklıkları yer almaktadır. Bindirmelikler 
ile hareketlendirilen cephede, süslemeli saçak silmeleri mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde renk bozulması ve aşınma gözlemlenmiştir. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.
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Abdulbasit Akdar Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi, 1. Cadde 
üzerinde yer almaktadır. Yapının 2. Kat’ında batıda yer alan odanın tonozunda, H. 
1317 (M. 1900-?) yazmaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Teraslı, eyvanlı ve revaklı 3 katlı yapı, düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Konut ve ticaret işlevinin beraber görüldüğü 
yapının giriş katı, dükkân, 1. Kat’ı konut ve 2. Kat’ı ise cafe olarak kullanılmaktadır. 
Zemin Kat’a giriş, güney cephedeki basık kemerli niş içine alınmış, sütunceli basık 
kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Yapının dükkân ve ko-
nut olarak kullanılan bölümleri kapalıdır. Kafe olarak kullanılan 2. Kat’a giriş, kuzey 
cephesinden sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan sağlanmak-
tadır. Merdiven ile ulaşılan 2. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Odalara, terasta yer alan, yuvarlak kemerli, dikdörtgen 
planlı ve çapraz tonozlu, revaklı bir bölümden geçilmektedir. Odalar, dikdörtgen 
planlı, üzeri aynalı tonozludur. Duvarlarda çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer 
verilmiştir. Yapının cephesinde, çeşitli formlarda giriş ve pencere açıklıkları ile 
sivri kemerli bir eyvan bulunmaktadır.

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir.           
Betonarme eklentilerin gözlemlendiği yapının 1. Kat’taki eyvan ve 2. Kat’ın terası, 
camekân ile olarak kapatılmıştır.

AŞKIN TOPARLI EVİ (KULİLK CAFE)
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ÇATOM KURUM BİNASI
ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) Kurum Binası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 

Gül Mahallesi, 255 Sönmezler Sokak’ta yer alan 18 No’lu mekandır. Eğimli ve dört-
gen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Teraslı plan tipine 
sahip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan yapı 2 
kattan oluşmaktadır. Yapıya giriş, güney cephede bulunan sivri kemer içine alınmış 
yuvarlak kemerli tek kanatlı metal kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı, üzeri 
çapraz tonozlu hol ile 2 adet oda ve bir adet tuvaletten oluşmaktadır. Güneyde 
bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ile 
8 adet odadan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, yuvarlak kemerli çapraz tonozlu 
revaklı bir bölüm yer almaktadır. Odaların bazıları kiler, mutfak ve tuvalet olarak 
düzenlenmiştir. Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu mekânlarda, çeşitli formda 
niş ve yüklükler bulunmaktadır. Terasın kuzeyindeki mekândan, dama çıkılmak-
tadır. Yapının cephelerinde, zikzak motifli sivri kemer içine alınmış pencere ve tepe 
pencerelerine yer verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde renk bozulması, aşınma ve bitkisel oluşumlar tespit edilmiştir. 
Konutun tonoz yüzeyleri boyanmıştır. 1. Kat terasına havuz eklenmiştir.
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HÜKÜMET CADDESİ 23 NO’LU EV
Hükümet Caddesi 23 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, 

Hükümet Caddesi’nde yer alan 23 No’lu evdir. Eğimli ve dörtgen bir alana, kuzey-
güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 3 katlıdır. Düzgün 
kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Konut-ticaret işlevinin birlikte 
görüldüğü yapının giriş katı dükkân olarak, üst katları ise yaşama birimleri olarak 
düzenlenmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan lentolu dikdörtgen çift 
kanatlı metal kapıdandır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyinde yer alan 
yuvarlak kemerli eyvanın etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapı 
cephesinde, çeşitli formlarda pencere açıklıkları mevcuttur. Yapı cephesinde, 
yuvarlak kemerli, üzerinde süslemeleri olan pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 
Pencere açıklıklarının üzerinde, üçgen alınlıkları bulunmaktadır. 2. Kat’a, terasın 
doğusunda yer alan merdivenler ile çıkılmaktadır. Yapının doğusunda, 2 adet giriş 
açıklığı mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.
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Ferhan Yıldız Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde 
yer alan 29 No’lu konuttur. Yapının güney cephesindeki 2. Kat’ta damla motifli 
kitabesi yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusun-
da konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Konut ve ticaret işlevinin birlikte görüldüğü 
yapının giriş katı dükkân olarak kullanılırken; üst katları, yaşama birimlerinden 
oluşmaktadır. Eve, güney ve batıda bulunan çeşitli formlardaki açıklıklardan giriş 
sağlanmaktadır. Üst katları, dikdörtgen planlı bir teras ile kuzeyinde yer alan yu-
varlak kemerli eyvanın etrafında şekillendirilmiş odalardan oluşmaktadır. 2. Kat’a, 
terasın doğusunda yer alan merdivenler ile çıkılmaktadır. 2. Kat’ta, eyvanın üzer-
inde daire formlu tepe penceresine yer verilmiştir. Cephelerde, süslemeli, yuvarlak 
kemerli pencere açıklıkları ile kat ve saçak silmeleri bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve parça kopmaları                     
gözlemlenmektedir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

FERHAN YILDIZ EVİ
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7 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, 264 Gülveren Sokak’ta 
yer almaktadır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığ-
ma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney ve batı cephesinde yer alan çeşitli 
formlarda açıklıklardan metal kapılar ile sağlanmaktadır. Cephelerinde yuvarlak 
kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Son dönemde restorasyon geçiren yapıda, derz yenilemeleri ve temizleme 
uygulamaları yapılmıştır. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine             
girilememiştir.

264 GÜLVEREN SOKAK 7 NO’LU EV



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

153

Dokmaklar Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Necmettin Mahallesi, 174 Yaylacık 
Sokak’ta yer almaktadır. Konut, eğimli ve oldukça büyük bir alanda doğu-batı 
doğrultusunda konumlanmıştır. Nisan 1890 tarihli Mardin Tapu ve Kadastro kayıt-
larına göre evin sahipleri Süryani Katolik milletinden Mikail Dokmak’tır. Ancak evin 
tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Dokmaklar Evi’nin mülkiyeti 
hâlen Bitlisi Ailesi’ne aittir (1). Avlulu, teraslı, eyvanlı, revaklı, 4 katlı yapı, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Dokmaklar Evi, geniş dört 
kata yayılmış yaşam birimleri, işlik, mutfak, depo, kiler, ahır ve hela gibi birçok 
kapalı mekânın, yarı açık eyvanlar ve açık teraslarla ilişkilendirilerek oluşturulduğu 
büyük bir yapı kompleksidir. Bodrum Kat, avlunun üç tarafına konumlandırılmış 
düzensiz dikdörtgen planlı odalardan ve depolardan, zemin kat ise aynı terasa 
açılan bitişik iki kanattan oluşmaktadır. Doğu kanat, giriş holü, L planlı ana yaşama 
birimi ve iki işlikten oluşurken; batı kanat yanlarda sonraki dönemde kapatılmış 
birer eyvan, ortada bir revak ile revaklara açılan iki işlikten meydana gelmekte-
dir. Bu kattaki mekânların tamamı, haç tonozla örtülü olup duvarlarında yüklük ve 
dolap nişleri mevcuttur. 1. Kat geniş bir teras ve terasın kuzeyinde üç yaşama biri-
mi ve baş oda, iki eyvan, çok sayıda işlik, mutfak, kiler, depo ve ahırdan oluşan bir 
plan şeması yansıtmaktadır. Bu katın en süslü mekânı, doğudaki dikdörtgen planlı 
odadır. Dolayısıyla burası, bu katın baş odası olmalıdır. 2. Kat ise terasın kuzeyinde 
kuzey-güney doğrultusunda bir eyvan ve bu eyvana açılan T ve dikdörtgen planlı 
yaşama birimleri; işlik, mutfak ve kiler/depo işlevli mekânlar ile terasın güney-
doğusuna konumlandırılmış baş odadan meydana gelmektedir. Eyvanlar zemin 
katta olduğu gibi daha sonraki bir tarihte kapatılmıştır. Diğer katlarda olduğu gibi 
mekânların duvarlarında çok sayıda yüklük, duvar ve süs nişleri bulunmaktadır 
(2). Yapıya giriş, farklı cephelerde bulunan çeşitli formdaki 4 adet açıklıktandır. 
Yapının 3 katı kapalı olup; açık olan katta, dikdörtgen planlı terasın kuzeyinde, 
sivri kemerli, çapraz tonozlu revaklı bir bölüm yer almaktadır. Revakın doğu ve batı 
bölümü kapatılarak mekânlara dönüştürülmüştür. Yapının cephelerinde, dilimli kaş 
kemer, yuvarlak kemer ve dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 
Yapıda sonradan kapatılmış bölümler mevcuttur. Ev sahibi burada ikamet etmediği 

için yapıya girilememiştir. 
Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulmaları, biyolojik bozulma, çatlaklar 

ve parça kopmaları görülmektedir. Boşalan derzlere çimento harçla ile müdahale 
edilmiştir.

DOKMAKLAR EVİ

(1-2) Şengül, Açıkyıldız B., 2017, “Mardin’de Kültürlerarasi Yaşam: Konut Mimarisi Bağlamında Bir Değerlendirme (Intercultural Life in Mardin: An Evaluation in the Context of Domestic Architecture)”,
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz (27), 7-60.
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Parsel 141/8’deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Çabuk 6 Sokak’ta 
yer almaktadır. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney ve batıda yer alan çeşitli 
formda açıklıklardandır. Yapının cephesinde çeşitli form ve büyüklükte pencereler 
mevcuttur.

Yakın zamanda restorasyon geçiren yapıda, derz yenilemeleri ve temi-
zleme uygulamaları yapılmıştır. Taş yüzeylerinde, renk bozulmaları ve aşınmalar                    
gözlemlenmektedir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

ÇABUK 6 SOKAK
PARSEL 141/8’DEKİ EV
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Parsel 35/8’deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi, Kırklar Kilisesi 
Sokak’ta yer almaktadır. Yapı, eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı doğrultusun-
da konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve tek katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taş 
kullanılarak yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney ve doğu cepheler-
inde yer alan yuvarlak kemerli açıklıklardan metal kapı ile sağlanmaktadır. Yapının 
sokak cephesinde, dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. 

Yakın zamanda restorasyon geçirdiği anlaşılan yapıda, derz yenilemesi ve 
temizleme uygulamaları yapılmıştır. Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozul-
ması gözlemlenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine                       
girilememiştir.

KIRKLAR KİLİSESİ SOKAĞI
PARSEL 35/8’DEKİ EV
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Ferhan Ademhan Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi, 239 Bademli 
Sokak’ta yer alan 2 No’lu konuttur. Yapı, eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Teraslı ve 2 katlı yapı, kesme ile düzgün kes-
me taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, üç sıra sivri kemerli niş 
içine alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap çakma kapı ile sağlan-
maktadır. Cephelerinde, zikzak motifli sivri kemerli niş içine alınmış dikdörtgen 
formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Güney cephe, taş bindirmelikler ve 
saçak silmeleri ile hareketlendirilmiştir. Yapı, günümüzde Sultan Altan tarafından 
kullanılmaktadır. 

Yakın zamanda onarım gördüğü anlaşılan sokak cephesinde, temizleme uygu-
laması yapılmıştır. Boşalan derzlere harç uygulanmıştır. Taş yüzeylerde aşınma ve 
renk bozulması gözlemlenmektedir. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için 
incelenememiştir.

FERHAN ADEMHAN EVİ
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Cihat Balamur Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi, 213 Meydan 
Sokak’ta yer almaktadır. 2. Kat’ta, terasın kuzeydoğusunda bulunan eyvanın tonoz 
yüzeyinde, 1898 tarihi yer almaktadır. Konut, eğimli, çokgen ve geniş bir alanda, 
kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, eyvanlı, teraslı ve 3 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, sivri 
kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan ahşap çakma kapı ile sağlanmak-
tadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu geniş bir hol ile etrafında 
şekillenen mekânlardan meydana gelmektedir. Holün batısında bulunan bir mer-
diven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekil-
lenen ve çeşitli formlara sahip açıklıklardan geçilen mekânlardan oluşmaktadır. 
Terasın batısında yer alan sivri kemerli dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu 
eyvanda bulunan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, dikdörtgen planlı bir 
terasın kuzeyinde yer alan mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeydoğusunda, 
yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. 
Eyvandan başodaya geçilmektedir. Kuzey-güney yönünde uzanan ve dikdörtgen 
planlı odanın tavanı, çapraz tonozludur. Nitelikli süslemeleri, çeşitli formlarda niş 
ve yüklükleri bulunan odanın güneyinde, mihrap yer almaktadır. 

Yapının cephesinde, çeşitli formlarda pencere açıklıkları mevcuttur. 
Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve kısmi olarak çiçeklenme                                    
gözlemlenmektedir. İç mekânın tonoz ve duvar yüzeyleri boyalıdır.

CİHAT BALAMUR EVİ
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Hüsnü Baraş Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi, 249 Kumlu 
Sokak’ta yer alan 66 No’lu yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmaktadır. Teraslı plan düzeni ile 2 katlı olarak, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, sivri kemerli 
niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile sağlanmak-
tadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu bir giriş aralığı etrafında 
şekillenen 4 adet odadan oluşmaktadır. Bu mekânlardan biri başoda niteliğindedir. 
Başoda, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve üzeri aynalı tonozludur. 
Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Holün kuzeyinde bulu-
nan oda dikdörtgen planlı ve odanın üzeri beşik tonozludur. Günümüzde odunluk ve 
depo olarak kullanılmaktadır. Güneyde sonradan betonarme olarak eklenmiş banyo 
ve mutfak yer almaktadır. Holün kuzeyinde bir kuyu bulunmaktadır. Batıda yer alan 
bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı bir teras ve kuzeyinde 
yer alan yaşama birimlerinden oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde yer alan, üzerinde 
geometrik ve bitkisel motiflerin bulunduğu dilimli kemerli niş içine alınmış basık 
kemerli açıklıktan, çift kanatlı metal kapı ile mekânlara geçilmektedir. Kapı kemer-
inin üzerinde daire formlu bir rozet ve sivri kemerli tepe penceresi bulunmaktadır. 
Bu katta, “T” plan tipine sahip üzeri çapraz tonozlu kemerleri taçlandırılmış çeşitli 
formlarda yüklükler ve nişlerin yer aldığı bir oda mevcuttur. Bu odadan kayaya 
oyulmuş mutfak ile kilere geçilmektedir. Yapının cephelerinde zikzak motifli, sivri 
ile dilimli kemer içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve sivri kemerli 
niş içerisine alınmış dikdörtgen formlu tepe pencereleri bulunmaktadır. Terasta bir 
kuyu yer almaktadır. 

Taş yüzeylerde biyolojik bozulmalar, aşınma ve renk bozulmaları                                   
gözlemlenmiştir. İç mekân yüzeyleri boyanarak, PVC malzeme ile bölümlere                
ayrılmıştır.

HÜSNÜ BARAŞ EVİ
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Parsel 42/12’deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Çabuk Mahallesi’ndeki 239 
Bademli Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana oturtularak, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı plan düzenine sahip 
olan yapı, 3 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilm-
iştir. Yapıya giriş, güney cephede bulunan sivri kemerli, sütunceli niş içine alınmış, 
basık kemerli ve dikdörtgen formlu açıklıktan, çift kanatlı ahşap çakma kapı ile 
sağlanmaktadır. Avlunun batısında bulunan bir merdiven ile 1. ve 2. Kat’a çıkılmak-
tadır. Bu katlar dikdörtgen planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. Yapının sokağa bakan cephesinde, sonradan kapatılan taçlandırılmış 
eyvan kemeri, zikzak motifli ve dilimli kaş kemer içine alınmış lentolu dikdörtgen 
formlu pencere ve tepe pencereleri mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, renk bozulmaları, aşınma ve parça kopmaları gözlem-
lenmiştir. Eyvanlardan biri taş malzeme; diğeri ise camekanla kapatılmıştır. Ev 
sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

239 BADEMLİ SOKAK 42-12 NO’LU EV
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188. Çardak Sokak 52 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 katlıdır. Yığma tekniğiyle inşa edilen 
yapıda, kesme taş ve düzgün kesme kullanılmıştır. Yapıya giriş, güney cephesinde 
yer alan yuvarlak kemerli metal kapıdan sağlanmaktadır. 2. Kat’a güneyde yer alan 
merdiven ile çıkılmaktadır. 2. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyinde şekil-
lenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, yuvarlak kemerli bir eyvan 
bulunmaktadır. Cephede, dilimli kaş kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu 
pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, kararma ve aşınma görülmektedir. 2. Kat’ta yer alan 
eyvan, demir doğrama ile kapatılmıştır. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği 
için incelenememiştir.

188.ÇARDAK SOKAK 52 NO’LU EV
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Parsel 566/10’daki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Diyarbakırkapı Mahall-
esi’ndeki 202 Kınalı Sokak’ta bulunmaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-
güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Yığma tekniği ile 
inşa edilen yapıda kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapıya giriş, güney 
cephesinde yer alan yuvarlak kemerli çift kanatlı metal kapıdan sağlanmaktadır. 
Cephede, dilimli kaş kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları 
mevcuttur. Sokak ile ilişki kuran cephede, taş bingiler görülmektedir. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması, bitki oluşumu ve parça       
kopmaları görülmektedir. Boşalan derzlere sıva ile müdahale edilmiştir. Yapının 
içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

202 KINALI SOKAK 
PARSEL 566/10’DAKİ EV
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Parsel 553/1’deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesinin, Diyarbakırkapı Mahallesi’nin 
173 Varlık Sokağı’nda bulunmaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmıştır. Teraslı ve 3 katlıdır. Yığma tekniği ile inşa edilen 
yapıda, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapıya giriş, güney cephede bu-
lunan yuvarlak kemerli çift kanatlı ahşap kapıdandır. Yapının cephelerinde, üç dil-
imli sivri kemer içine alınmış, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları mevcuttur. 2. 
Kat’ı özgün dokuda olan yapının 3.Kat’ı, betonarme olarak sonradan inşa edilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, derz boşalması ve bit-
ki oluşumu görülmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine                     
girilememiştir.

173 VARLIK SOKAK
PARSEL 553/1’DEKİ EV
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Şehmus Algan Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Emineddin Mahallesi, 135 
Acıbadem Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, batı cephesinde yer 
alan lentolu dikdörtgen formlu açıklıktan metal kapıyla sağlanmaktadır. Zemin Kat, 
dikdörtgen planlı bir avlunun etrafında şekillenen dört mekândan oluşmaktadır. 
Bu mekânlar, depo ve oda olarak kullanılmaktadır. Avlunun doğusunda yer alan 
merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Merdivenin doğusunda yer alan yuvarlak 
kemerli eyvandan, başodaya geçilmektedir. Dikdörtgen planlı, üzeri aynalı tonozlu 
başodada, çeşitli formda niş ve yüklükler mevcuttur. Sokak cephesinde dilimli kaş 
kemerli, sütunceli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve tepe 
pencereleri, süslemeli saçak silmeleri ile bindirmelikler yer almaktadır. 

Yapının bazı bölümlerinde betonarme eklentiler mevcuttur. Taş yüzeyler-
inde, renk bozulmaları, aşınma ve parça kopmaları gözlemlenen yapının boşalan           
derzlerine harç ile müdahale edilmiştir.

ŞEYHMUS ALGAN EVİ
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Arasta Cafe, Mardin ili, Artuklu ilçesi Şar Mahallesi, 1. Cadde üzerinde yer alan 
390 No’lu yapıdır. Eğimli ve çokgen bir alana doğu-batı doğrultusunda konum-
landırılmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniği ile inşa edilmiştir. Konut ve ticar, işlevin birlikte görüldüğü yapının Zemin 
Kat’ı caddeye bakan dükkân ve kafe, 1. Kat’ı ise konut olarak kullanılmaktadır. 
Zemin Kat’a giriş, güney cephesindeki lentolu açıklıktan sağlanmaktadır. Zemin 
Kat, dikdörtgen planlı küçük bir avlu ve kuzeyindeki mekânlardan oluşmaktadır. 
Avlunun kuzeydoğusunda yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu 
bir eyvan bulunmaktadır. Eyvandan üç dilimli, sütunceli, sivri kemerli niş içine alın-
mış basık kemerli açıklıktan ahşap kapılarla mekânlara geçilmektedir. Dikdörtgen 
planlı, üzeri çapraz tonozlu mekânlarda çeşitli formda niş ve yüklükler mevcut-
tur. Odaların birinde kuyu bulunmaktadır. Yapının 1. Kat’ına kuzey cephesinden 
girilmektedir. 1. Kat, güneyde dikdörtgen planlı bir teras ve kuzeyinde şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Terasa bakan cephelerinde zikzak motifli sivri kemerli, 
sütunceli niş içine alınmış lentolu pencere açıklıkları yer almaktadır. Doğuda bulu-
nan pencerelerin üzerinde haç motifli tepe pencereleri mevcuttur. 

Yapının, kafe olarak kullanılan Zemin Kat’ında restorasyon çalışmalarıyla 
derzlerde yenileme ve taşlarda temizleme uygulamaları yapılmıştır. Tavanda-
ki boyalarda dökülmeler mevcuttur. Eyvan, ahşap malzeme ile kapatılmıştır.                
Cephelerdeki taşlarda, aşınma ve renk bozulmaları gözlemlenmektedir.

ARASTA CAFE
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Bağdadi Restoran, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. Cadde üzerinde 
yer almaktadır. Terasın kuzeyinde yer alan bir giriş açıklığının üzerindeki kitabeye 
göre yapı, 1885 yılında yapılmıştır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve revaklı, 2 katlı 
yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, 
güney cephedeki yuvarlak kemerli niş içine alınmış lentolu açıklıktan çift kanatlı 
ahşap çakma kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı küçük bir avlu 
ile doğusunda yer alan ve günümüzde kapalı olan sivri kemerli revaklı bölümden 
oluşmaktadır. Avlunun batısındaki bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, 
“L” planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın 
kuzeydoğusunda, yuvarlak kemerli dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu bir 
eyvan bulunmaktadır. Kuzey ve güneyinde yuvarlak kemerli açıklıklardan yönetim 
birimlerine geçilmektedir. Terasın kuzeyinde, geometrik ve bitkisel motifli, dilimli 
kemerli sütunceli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı ahşap çak-
ma kapı ile restorana geçilmektedir. “T” planlı ve üzeri çapraz tonozlu mekânda, 
çeşitli formlarda niş ile yüklüklere yer verilmiştir. Terasın batısındaki merdiven ile 
dama çıkılmaktadır. Damda PVC eklentiler ile camekân oluşturulmuştur. Yapının 
cephesinde, zikzak motifli sivri kemerli niş içine alınmış lentolu pencere açıklıkları 
ve tepe pencereleri mevcuttur. Güney cephesinde, süslemeli kat ve saçak silmeleri 
ile taş bindirmelikler bulunmaktadır.

Taş yüzeylerinde renk bozulmaları, aşınma ve parça kopmaları görülen yapının 
tonoz yüzeylerine sıva, taş yüzeylerine ise boya uygulanmıştır. Boyada çatlaklar ve 
kısmi dökülmeler mevcuttur.

BAĞDADİ RESTORAN
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İl Eğitim Tarihi Müzesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, 1. Cad-
de üzerinde yer almaktadır. Müze yapısı, eğimli ve çokgen bir alanda doğu-batı 
doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı ve eyvanlı 3 katlı yapı, 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Kültürel işlevde kullanılan 
yapı, günümüzde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir müzeye dönüştürülmüştür. 
Yapının Zemin Kat’ına doğuda yer alan, 1. Kat’ına ise kuzeyde yer alan çeşitli form-
larda açıklıklardan girilmektedir. Zemin Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir avlunun 
etrafında şekillenen 3 adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar sergileme oda-
ları olarak işlevlendirilmiştir. Odalara, basık kemerli açıklıklardan geçilmektedir. 
Avlunun kuzeybatısında bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dik-
dörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 2 adet atölye ve depo mekânından 
meydana gelmektedir. Mekânlara, yuvarlak kemerli açıklıklardan girilmektedir. 
Terasın doğusunda yer alan merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, “L” planlı 
terasın doğu ve kuzeyinde şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu katta yer alan 
mekânlar, idari işlevde kullanılmaktadır. Terasın doğusunda, bitkisel ve geometrik 
süslemeli, sivri kemerli bir eyvan ve eyvanın güneyinde yer alan odanın güney du-
varında nitelikli süslemelere yer verilen bir mihrap nişi bulunmaktadır. Kuzeyinde 
süslemeli, dilimli kemerli, sütunceli niş içerisine alınmış, dikdörtgen formlu bir 
giriş açıklığına yer verilen terasın batısındaki merdiven ile dama çıkılmaktadır. 
Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu odanın duvarlarında çeşitli formlarda niş 
ve yüklükler mevcuttur. Güney cephede, terasa bakan zikzak motifli, sivri kemerli 
niş içerisine yerleştirilmiş, dikdörtgen formlu pencere açıklıkları, kuzey cephede 
çeşitli formlarda kemerlere sahip pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Son dönemde geçirdiği restorasyon çalışması ile yapının derz yenilemeleri ve 
iç mekândaki tonoz yüzeylerine boyama uygulaması yapılmıştır. Taş yüzeylerinde, 
aşınma, renk bozulması ve parça kopmaları gözlemlenmektedir.

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ
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509/1-2-15-16’daki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, 154. 
Sokak’ta yer almaktadır. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda doğu-batı doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, yapının batısında bulunan abbaranın 
içindeki basık kemerli ve çift kanatlı metal kapı ile sağlanmaktadır. Konutun güney 
cephesinde 2 adet yuvarlak kemerli giriş açıklığından metal kapılar ile dükkânlara 
geçilmektedir. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ve kuzeyindeki mekânlardan oluş-
maktadır. Mekânlara giriş, zikzak motifli dikdörtgen bir çerçeve ve üzerinde bitki-
sel motif bulunan, dilimli, sütunceli, sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli 
açıklıktan metal kapı ile sağlanmaktadır. Yapının terasa bakan cephesinde sivri 
kemerli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve tepe pencereleri 
mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, derz boşalmaları ve biyolojik 
bozulma gözlemlenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine 
girilememiştir.

154 SOKAK PARSEL 
509/1-2-15-16’DAKİ EV
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Zeyni Altun Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, 153 Derebey 
Sokak’ta bulunan 16 No’lu konuttur. Yapı, eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmıştır. Eyvanlı, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, doğu cephesinde bulunan 
sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile 
sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu bir aralık ile 
kömürlük mekânından oluşmaktadır. Güneyde bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkıl-
maktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyindeki mekânlardan meydana 
gelmektedir. Mekânlara, yuvarlak kemerli dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu 
bir eyvandan geçilmektedir. Eyvanın doğu ve batısında yaşama birimleri yer almak-
tadır. Terasa bakan cephede, zikzak motifli sivri kemerli niş içine alınmış lentolu 
pencere açıklıkları ve tepe pencereleri bulunmaktadır.

Taş yüzeylerinde, renk bozulması ve aşınma gözlemlenen yapının, boyalı 
yüzeylerinde dökülmeler mevcuttur. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için          
incelenememiştir.

ZEYNİ ALTUN EVİ
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Mardin Osmanlı Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 1. Cadde 
üzerinde yer alan 35 No’lu yapıdır. Eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı doğrul-
tusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Ticari işlevde kullanılan yapı, günümüzde 
otel olarak hizmet vermektedir. Yapıya giriş, 1. Kat’tan ve güney cephesinde bu-
lunan yuvarlak kemerli niş içine alınmış lentolu açıklıktan çift kanatlı metal kapı 
ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen 
16 adet odadan meydana gelmektedir. Avlunun kuzeyinde, yuvarlak kemerli dik-
dörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. Eyvandan, oda ve 
restoran mekânlarına geçilmektedir. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu resto-
randa, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Avlunun kuzeyinde bulunan 
merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı bir teras ve 4 adet mekândan 
oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, sonradan kapatıldığı düşünülen, üzerinde bitkisel 
motiflere yer verilen yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu bir 
eyvan bulunmaktadır. Eyvanın kapatılan duvarında her iki yanında basık kemerli 
pencere ve üzerinde yuvarlak kemerli tepe penceresi bulunan lentolu giriş açıklığı 
yer almaktadır. Eyvanın doğu ve batısında, sivri kemerli niş içine alınmış basık ke-
merli açıklıklardan şark odalarına geçilmektedir. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz 
tonozlu olan mekânlarda, çeşitli formlarda nişlere ve güney duvarında mihrap 
nişine yer verilmiştir. Yapının terasa bakan cephelerinde, zikzak motifli, sivri ke-
merli, sütunceli niş içine alınmış lentolu pencere ve kaş kemerli tepe pencereleri 
ile süslemeli saçak silmeleri mevcuttur. Yapı varisler arasında ikiye bölünmüştür. 
Yapının ikinci bölümü kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir. 

Yakın zamanda restorasyon geçiren yapıda derz yenilemeleri, temizleme ve 
tonoz yüzeylerinde boyama uygulamaları yapılmıştır. Taş yüzeylerinde aşınma ve 
renk bozulmaları gözlemlenmektedir.

MARDİN OSMANLI KONAĞI
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Cercis Murat Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, 1. Cadde 
üzerinde bulunmaktadır. Konak, mimarbaşı Lole Serkiz’in sivil mimari örnekler-
inden biri olarak 1888’de Mardin’in Ermeni ailelerinden Tüfenkçiyan ailesi için 
inşa edilmiştir. Ailenin 1947 yılında Mardin’den ayrılıp Halep’e yerleşmesi üze-
rine konağın mülkiyeti Hacı Tahir Şaar ve Hacı Ahmet Bilezikçi ailelerine geçer. 
1956’da konağı, bugünkü adını taşıyan Cercis Murat (Dilmener) satın alır; 1977 
yılında ise Hacı Hıdır Yılmaz’ın mülkiyetine girer. 1992-1998 yılları arasında Mar-
din İl Turizm Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılır. Tarihi ve turistik bir mekan 
olması nedeniyle bir müze niteliği taşıyan konağı, 2001 yılında turizmci Ebru Bay-
bara Demir alır, restore ettirerek restoran olarak hizmete açar (1). Konut, eğimli 
ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı 
ve 3 katlı yapı, düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Ticari işlevde 
kullanılan yapının giriş katı, dükkân olarak; üst katları ise restoran olarak düzen-
lenmiştir. Eve giriş, kuzey cephede yer alan lentolu açıklıktan ahşap görünümlü 
PVC kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozlu 
bir holün etrafında şekillenen mutfak mekânlarından oluşmaktadır. Holün batısında 
yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın 
etrafında şekillenen mekânlardan meydana gelmektedir. Terasın kuzeyinde, üze-
rinde süslemelerin olduğu yuvarlak kemerli ve beşik tonozlu bir eyvan bulunmak-
tadır. Bu katta yer alan mekânlara giriş, çeşitli formlarda açıklıklardan sağlan-
maktadır. Eyvanın doğu ve batısında, baş oda niteliğinde odalar yer almakta ve 
odalarda nitelikli süslemelerin kullanıldığı yuvarlak kemerli mihrap bulunmaktadır. 
1. Kat’taki mekânlar, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz ile aynalı tonozludur. Du-
varlarında çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Terasın doğusunda 
yer alan merdiven ile farklı kotlarda bulunan 2. Kat terasına çıkılmaktadır. Terasa 
bakan cephelerde, zikzak motifli sütunceli niş içine alınmış dikdörtgen pencere ve 
tepe pencereleri bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde renk bozulması ve aşınmalar gözlemlenmekte-
dir. 1. Kat’ın terası, hareketli pergola ile kapatılmıştır. Konağın tonoz yüzeyleri                 
boyanmıştır.

CERCİS MURAT KONAĞI

(1) https://docplayer.biz.tr/65369720-Mardin-li-mimarbasi-lole-serkiz-gizo-sarkiz-sarkiz-sarkis-serkis-sarkoz-lole-lole-levon-gilo.html
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Köşk Sinamesı ve Kahvehane, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi, 
109 Mertler Sokak’ta bulunmaktadır. Bir dönem 100 yıl kadar İstiklal Mahke-
meleri binası olarak da kullanılan 300 yıllık tarihi bina, arşivi ile birlikte Köşk 
Sineması olarak hizmet vermekteydi. Eğimli ve dörtgen bir araziye, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmış olan yapı, kuzeyden 2, güneyden 3 katlıdır. Avlusuz, 
terassız konut, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. 
Yapının son katı, sonradan eklenmiştir. Eve giriş, doğu cephesindeki yuvarlak ke-
merli açıklıktandır. Yapının cephesinde, geometrik motifli üçgen alınlıklı, lentolu 
dikdörtgen pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapı, Kasım 2019’da geçirdiği yangın sonucunda 290 filmin bulunduğu ve kül 
olan 50 yıllık arşivi ile birlikte kullanılamaz hale gelmiştir. Yapı, şu an metruk ve 
kapalıdır.

KÖŞK SİNEMASI VE KAHVEHANE

https://www.mardinlife.com/tarihi-sinema-arsivi
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16 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi, 109 Mertler 
Sokak’ta bulunmaktadır. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlandırılmıştır. Eyvanlı, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Evin ana girişi, kuzey cephesindeki sivri 
kemerli niş içine alınmış basık kemerli, ikinci girişi ise batısındaki abbaradan basık 
kemerli bir açıklıktan metal kapılar ile sağlanmaktadır. 1. Kat, “L” planlı bir terasın 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın batısında, zikzak motifli 
dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış, yuvarlak kemerli bir eyvan bulunmaktadır. 
Terasa bakan cephelerde, zikzak motifli sivri kemerli niş içine alınmış lentolu 
pencere açıklıkları yer almaktadır. Abbaranın üzerindeki pencerelerde, sütuncel-
er ve kaş kemerli tepe pencereleri bulunmaktadır. Terasa betonarme malzeme ile 
merdiven eklenmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde renk bozulması, aşınma ve biyolojik bozulma gözlem-
lenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

109 MERTLER SOKAK 16 NO’LU EV
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24 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi 104 Mut Sokak’ta 
yer almaktadır. Konut, eğimli ve geniş bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı, 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney cephesinde bulunan bitkis-
el ve geometrik desenli, yuvarlak kemerli, sütunceli niş içine alınmış basık kemerli 
açıklıktan ahşap çakma kapı ile sağlanmaktadır. 1. Kat’ta, yuvarlak kemerli revaklı 
bir bölüm bulunmaktadır. Yapının terasa bakan cephesinde, dilimli sivri kemerli niş 
içine alınmış, lentolu dikdörtgen pencere açıklıkları ve tepe pencereleri ile bindir-
melikler bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve biyolojik bozulma gözlem-
lenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

104 MUT SOKAK 24 NO’LU EV



ARTUKLU       ANIT

174

1-23-25 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi 110 Arzu 
Sokak’ta bulunmaktadır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, eyvanlı, revaklı, teraslı, 3 katlı yapı, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Farklı cephelerdeki çeşitli 
formda açıklıklardan girilen yapının 1. Kat’ında yuvarlak kemerli revaklı bir bölüm, 
2. Kat’ında, dikdörtgen planlı terasın kuzeyinde, yuvarlak kemerli bir eyvan ve 
yaşama mekânları bulunmaktadır. Yapının cephelerinde yuvarlak kemerli pencere 
açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon gören yapıda derz yenilemeleri, temizleme uygulamaları 
yapılmıştır. Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. Ev 
sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

110 ARZU SOKAK 1-23-25 NO’LU EV
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7 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi, 110 Arzu Sokak’ta yer 
almaktadır. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda doğu-batı doğrultusunda konum-
landırılmıştır. Avlulu, tek katlı yapı, kesme ve moloz taştan yığma tekniği ile inşa 
edilmiştir. Girişi, batı cephesindeki basık kemerli açıklıktan metal kapı ile sağlanan 
yapının, sokak cephesi sağırdır. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve biyolojik bozulma gözlemlenen 
yapıda, çimento harç ile müdahaleler mevcuttur. Yapının içi, konut sahipleri izin 
vermediği için incelenememiştir.

110 ARZU SOKAK 7 NO’LU EV
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İsmail Efendi Konağı (Cumbalı Ev), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Ma-
hallesi, 104. Sokak’ta yer alan 28 No’lu konuttur. Mimarbaşı S.Lole, Ismail 
Efendi için Mardin’in ender cumbalı evlerden birini inşa etmiştir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki yapının üst katı, 2005 yılından beri Mardin Kültür 
Turizm ve Tanıtım Derneği’nin ofisi olarak kullanılmaktadır. Yapı, eğimli ve geniş 
bir alanda, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, 
revaklı ve 3 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilm-
iştir. Konut ve ticaret işlevinin birlikte görüldüğü yapının Zemin Kat’ı, konut; 1. 
Kat’ı kafe olarak kullanılmaktadır. Zemin Kat’a giriş, güneybatısında bulunan sivri 
kemerli, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozlu, revaklı bir bölümün doğusundaki 
dilimli kaş kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıktan, çift kanatlı ahşap 
çakma kapı ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, günümüzde kapalıdır. 1. Kat’a giriş, 
batı cephesinde bulunan basık kemerli açıklıktandır. Bu açıklıktan merdiven ile 
1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ile etrafında şekillenen 
4 adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlardan ikisi, tuvalet ve mutfak olarak 
kullanılmaktadır. Terasın doğusunda, bulunan lentolu bir açıklıktan dikdörtgen 
planlı, üzeri beşik tonozlu bir eyvana geçilmektedir. Eyvanın kuzey ve güneyinde 
basık kemerli açıklardan, dikdörtgen planlı tavanı ahşap kirişli ve aynalı tonozlu 
başodalar bulunmaktadır. Odalarda çeşitli formda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. 
Konağın güney cephesinde cumba bulunmaktadır. Sokağa bakan cepheyi estetik 
açıdan zenginleştiren cumba tek yönden sokağa çıkma yapan cumbalar grubuna 
girmektedir. Cumbayı altta konsol görevi gören çıkma taşımaktadır. Cumbada üç 
yöne bakacak şekilde yuvarlak kemerli pencere açıklıkları yer almaktadır. Pencere 
açıklıkları geometrik motifli iki sıra bordür ile çevrelenmiştir. Cumbanın altında 
konsol görevi gören taşıyıcı çıkmada, kat bitimini gösteren profilli silme ve hemen 
altında ise mukarnaslara yer verilmiştir. Cumbanın üstünde ise kat bitimini vur-
gulayan silmeler, hemen altında ise altı kollu yıldız, sarkıt şeklinde mukarnaslar 
tekrarlanarak cephe hareketlendirilmiştir. 

Yapının cephelerinde, geometrik motifli bordür ile sınırlandırılmış yuvar-
lak kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Üçgen alınlıklı pencere söve-
leri ve bezemeleri ile İtalyan Rönesans üslubunu yansıtır. Restorasyon geçiren 
yapının taş yüzeylerinde, temizleme, derzlerde yenileme; tonoz yüzeylerinde ise 
boyama uygulamaları yapılmıştır. Taş yüzeylerinde aşınma ile renk bozulması                                     
gözlemlenmektedir.

İSMAİL EFENDİ KONAĞI
(CUMBALI EV)
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Mimarbaşı Lole Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yenikapı Mahallesi, Acıbadem 
135 Sokak’ta yer alan 5 No’lu konuttur. Mimarbaşı Lole’nin aile fertleri 1915 
yılında Mardin’den göç ettikten sonra yapı, PTT Binası olarak kullanılmış; son-
rasında mülk, Acem İsmail’in mülkiyetine geçmiştir. Yapı, günümüzde Adem İlhan 
tarafından kullanılmaktadır. Yapı, eğimli ve geniş bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, revaklı, 3 katlı konut, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş doğu ve kuzey 
cephede yer alan dilimli kemerli niş içine alınmış basık kemerli açıklıklardan çift 
kanatlı metal kapılar ile sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve 
etrafında şekillenen 2 adet mekândan oluşmaktadır. Avlunun güneyinde yer alan 
merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir terasın 
kuzeyinde bulunan süslemeli yuvarlak kemerli eyvan ve mekânlardan oluşmak-
tadır. Terasın, kuzeybatısındaki bir merdiven ile ulaşılan 2. Kat, dikdörtgen planlı 
bir terasın kuzey ve doğusundaki mekânlardan meydana gelmektedir. Mekânlara 
girişler, yuvarlak kemerli niş içine alınmış lentolu açıklıklardandır. Yapının ceph-
elerinde, nitelikli süslemeli bordürler ile sınırlandırılmış basık kemerli pencereler, 
dilimli kaş kemerli niş içine alınmış pencere ve tepe pencereleri, süslemeli saçak 
silmeleri ile bindirmelikler bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulmaları gözlemlenen yapının bazı              
bölümlerinde, betonarme eklentiler mevcuttur.

MİMARBAŞI LOLE EVİ
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Selahattin Manap Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yenikapı Mahallesi, 122. 
Sokak’ta yer almaktadır. Konut, eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı, eyvanlı, 4 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapının Zemin 
Kat’ına güneyde, 2. ve 3. Katları’na ise batıda yer alan açıklıklardan girilmektedir. 
Zemin Kat’ta, dikdörtgen planlı bir avlu yer almaktadır. Avlunun doğusunda bulu-
nan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı terasın etrafında 
şekillenen 2 adet mekândan meydana gelmektedir. Terasın batısında mevcut olan 
merdiven ile 2. Kat’a çıkılmaktadır. 2. Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir terasın 
etrafında şekillenen kiler, mutfak ve oda olarak işlevlendirilen 7 adet mekândan 
oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde yer alan merdiven ile 3. Kat’a çıkılmaktadır. 3. 
Kat, dikdörtgen planlı 2 adet terasın etrafında şekillenen 5 mekândan oluşmak-
tadır. Bu mekânlar, tuvalet, depo ve oda olarak işlevlendirilmişlerdir. Terasın 
batısında kapatılmış bir eyvan bulunmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı ve üzeri 
çapraz tonozludur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. 
Yapının cephesinde, üç dilimli kemer ve zikzak motifli niş içerisine yerleştirilmiş 
dikdörtgen formlu pencereler mevcuttur. 

Taş yüzeylerde aşınma, renk bozulması, parça kopmaları gözlemlenen ve ağır 
hasarlı yapının bir çok bölümünde, restorasyon çalışması devam etmektedir.

SELAHATTİN MANAP EVİ
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İhsan Aşkın Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi, 128 Atıf Sokak’ta 
bulunmaktadır. Eğimli ve çokgen bir alana, kademeli olarak konumlanarak doğu-
batı doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı, revaklı, 3 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapının Zemin ve 
1. Kat’ına güneyde, 2. Kat’ına ise kuzeyde bulunan basık kemerli açıklıklardan met-
al kapılarla girilmektedir. 1. Kat’ında, sivri kemerli revaklı bir bölüm görülmektedir. 
Bu bölümün kuzeyinde, eyvan yer almaktadır. 2. Kat, dikdörtgen planlı bir teras 
ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde, üzerinde 
geometrik motif bulunan yuvarlak kemerli bir eyvan mevcuttur. Yapının cephe-
lerinde, sütunceli, dilimli kaş kemerli niş içine alınmış lentolu pencereler ve tepe 
pencereleri ile süslemeli saçak silmeleri bulunmaktadır. Yapıda çok sayıda briket 
malzemeyle muhdes (niteliksiz) ek görülmektedir. 

Taş yüzeylerinde, biyolojik bozulma, aşınma ve parça kayıpları                                               
gözlemlenmektedir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

İHSAN AŞKIN EVİ
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Koray Büyük Tuncer Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 111 Siteler 
Sokak’ta yer alan 6 No’lu konuttur. Eğimli ve çokgen bir alanda, doğu-batı doğrul-
tusunda konumlanmaktadır. Eyvanlı, teraslı, tek katlı yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, kuzey cephesinde yer alan basık 
kemerli açıklıktandır. Yapı, kareye yakın planlı ve üzeri çapraz tonozlu bir eyvanın 
etrafında şekillenen 5 adet odadan oluşmaktadır. Bu mekânlar, çocuk odası, otur-
ma odası, yatak odası ve mahzen olarak işlevlendirilmiştir. Eyvanın batısında yer 
alan mekân, başoda niteliğinde olup; batı duvarında, üzerinde süslemelere yer ver-
ilen mihrap mevcuttur. Dikdörtgen planlı üzeri beşik tonozlu mahzen, günümüzde 
çalışma odası olarak kullanılmaktadır. Diğer mekânlar, dikdörtgen planlı olup üst 
örtüleri çapraz tonozdur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer ver-
ilmiştir. Eyvanın güneybatısında, dikdörtgen planlı bir teras bulunmaktadır. Eyvanın 
batısında ise su kuyusu söz konusudur. Cephelerinde çeşitli formlarda pencere 
açıklıkları mevcuttur.

Yakın zamanda restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve 
derzleri yenilenmiştir. Günümüzde taş yüzeylerinde, kısmi çiçeklenme ve aşınma 
görülmektedir.

KORAY BÜYÜK TUNCER EVİ
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Parsel 382/18’deki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 67 Çayır 
Sokak üzerinde bulunmaktadır. Konut, eğimli, dikdörtgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlanmaktadır. Avlulu, teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney cephesinde yer alan 
yuvarlak kemerli açıklıktandır. Yapının cephelerinde, geometrik motifli bir bordür 
ile sınırlandırılmış yuvarlak kemerli 2 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve biyolojik bozulma gözlemlenen 
yapının taş yüzeylerine çimento esaslı harç ile müdahale edilmiştir. Dam kısn-
mına da sonradan briket malzeme ile mekân eklemiştir. Ev sahibi burada ikamet             
etmediği için yapının içine girilememiştir.

67 ÇAYIR SOKAK
PARSEL 382/18’DEKİ EV
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6 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 67 Çayır Sokak’ta yer al-
maktadır. Eğimli ve çokgen bir alana konumlanan konut, kuzey-güney doğrultusun-
da yönlendirilmiştir. Teraslı, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney cephesinde yer alan yuvarlak kemerli 
niş içine alınmış basık kemerli çift kanatlı ahşap kapı ve kuzey cephesinde bulunan 
yuvarlak kemerli çift kanatlı metal kapı ile basık kemerli metal kapı olmak üzere 
3 farklı noktadan sağlanmaktadır. Cephelerinde, yuvarlak kemerli ve sivri kemerli 
sütunceli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması biyolojik bozulma ve derz 
boşalması gözlemlenmiştir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine 
girilememiştir.

67 ÇAYIR SOKAK 6 NO’LU EV
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10 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, 67 Çayır Sokak’ta yer 
almaktadır. Eğimli ve çokgen bir alanda doğu-batı doğrultusunda konumlanmıştır. 
Avlulu ve terassız, 2 katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle 
inşa edilmiştir. Yapıya giriş, doğu cephesinde yer alan basık kemerli açıklıktan 
metal kapıyla sağlanmaktadır. Yapının cephesinde, üç dilimli kemerli niş içine 
alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına ve tepe pencerelerine ve bindirm-
leliklere yer verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma, derz boşalması ve renk bozulması gözlemlenen 
yapının boşalan derzlerine kısmi olarak harçla müdahale edilmiştir. Ev sahibi         
burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

67 ÇAYIR SOKAK 10 NO’LU EV
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Abdülkadir Paşa Konağı (İncemyan Malikanesi), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker 
Mahallesi, 24 Destan Sokak’ta, Mort Şmuni Kilisesi’nin batısında yer almaktadır. 
Konak, 19. yüzyılda Mimarbaşı Sarkis Lole tarafından Ermeni İncemyan Ailesi’ne 
yapılmıştır. Konağı daha sonra Meclis-i İdare azası Abdülkadir Paşa (yeni soyad-
ları Göze) sahiplenir (1). Abdülkadir Paşa’ya ait tapu kaydının ilk olup olmadığı belli 
değildir. Konak, ikisi içten birbiriyle ilişkilendirilmiş kapılarla diğeri bağımsız yan 
yana üç bölümden oluşmakta; dönemin şatafatlı beğenisinin aksine sade ve resmî 
özellikler yansıtmaktadır (2). Yapının doğu cephesindeki giriş açıklığının üzerinde 
aşınmış bir kitabe bulunmaktadır. Eğimli ve oldukça büyük bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, eyvanlı, teraslı, revaklı, 3 katlı yapı, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle topografyaya uygun bir şekilde kademeli 
olarak inşa edilmiştir. Yapı, oldukça geniş bir alana yayılmış olup teraslı özelliktedir. 
Yapının doğu yakasında yer alan mekânın güneye bakan cephesi, cumbalı olarak 
inşa edilmiştir. Cumbanın pencere kemerleri, birinci katla ikinci kat geçişindeki 
mukarnaslı süsleme, oval pencere kullanımı ve cephe bitişlerini vurgulayan yatay 
silmeler, zengin taş işçiliğini yansıtırlar. Günümüzde bu cumbalı ev, ana yapıdan 
ayrı tutulmuş; farklı bir konak görünümdedir. Konakta gerek iç mekân, gerekse 
dış cephe duvarlarında yoğun bir şekilde Ermeni ustaların taş süsleme örneklerin-
in yanında günümüze kadar kendini koruyabilmiş orijinal ahşap süslemeciliğine ait 
güzel örnekler de bulunmaktadır (3) . 6 adet kapısı olan yapıya giriş, doğu, batı ve 
kuzeyde yer alan çeşitli formlarda açıklıklardandır. Yapının doğudaki girişi, bitkisel 
motifli, sütunceli, yuvarlak kemerli niş içerisine alınmış basık kemerli açıklıktan, çift 
kanatlı ahşap çakma kapıyla sağlanmaktadır. Giriş kapısının ahşap kanatları ceviz 
işlemeli olup, bu kapıların bir kısmı günümüzde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi 
nde sergilenmektedir. Güney cephesinde sivri kemerli 8 gözden oluşan revaklara yer 
verilmiştir. Aynı cephede, motifli, sütunceli, yuvarlak kemerli niş içerisine alınmış 
lentolu dikdörtgen pencereler, süslemeli silmeler ile bindirmelikler bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde, aşınma, biyolojik bozulma, parça kopmaları gözlemlenen 
yapının, bazı bölümlerinde döşemelerde çökmeler mevcuttur. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

ABDÜLKADİR PAŞA KONAĞI

(1, 3) https://docplayer.biz.tr/65369720-Mardin-li-mimarbasi-lole-serkiz-gizo-sarkiz-sarkiz-sarkis-serkis-sarkoz-lole-lole-levon-gilo.html
(2) Açıkyıldız B.,Mardin’de Kültürlerarasi Yaşam: Konut Mimarisi Bağlamında Bir Değerlendirme (Intercultural Life in Mardin: An Evaluation in the Context of Domestic Architecture), 7-60
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(1) https://yakindoguyazilari.com/ardases-s-hocasaryan-yazi-mardinli-mimarbasi-lole-serkiz-gizo/

Şahkulu Bey Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 1. Cadde üzer-
inde yer alan 34 No’lu konuttur. Çermeyan Kasrı, Çermelerin Mâlikanesi, Abdu-
laziz Şahkulubey Konağı olarak da bilinen yapı, mimarbaşı S. Lole tarafından inşa 
edilmiştir. Abdulaziz Şahkulubey, konağa sonradan malik olmuştur. Ev, arazi sahibi 
Çermeyan ailesinin büyümesine parallel olarak üç safhada tamamlanmış; R.Tomas 
Çerme tarafından bitirilmiştir (1). Damla motifli kitabeye göre yapı, 1909 yılında 
inşa edilmiştir. Konut, eğimli ve çokgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Revaklı, eyvanlı, teraslı yapı, 4 katlıdır ve 2000 m2’den büyük 
bir alanı kaplamaktadır. Konak, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile 
inşa edilmiştir. Konut ve ticaret işlevinin birlikte görüldüğü yapının giriş katı dük-
kân; üst katları ise yaşama birimleri olarak düzenlenmiştir. Konağa giriş, güney 
cephesinde yer alan basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile sağlanmak-
tadır. 1. Kat, “U” planlı revaklı bir terasın, 2. Kat, “L” planlı bir terasın kuzeyinde 
şekillenen mekânlardan meydana gelmektedir. 2. Kat’ta bulunan yuvarlak kemer-
li eyvanın doğu ve batısında mekânlar yer almaktadır. 3. Kat, betonarme olarak 
sonradan yapılmıştır. Konağın güney cephesinde yuvarlak kemerli kare ayaklara 
oturan üç gözlü revak ve süslemeli saçak silmeleri ile bindirmelikler bulunmak-
tadır. Terasa bakan cephelerde, zikzak motifli, sivri kemerli niş içerisine alınmış, 
dikdörtgen formlu pencere açıkları ve tepe pencerelerine yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. Ev       
sahibi içeri girilmesine izin vermediği için iç mekanlar belgelenememiştir.

ŞAHKULUBEY KONAĞI
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55. Sokak 1 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi, 55.Sokak’ta yer 
alan yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yönlendi-
rilmiştir. Avlulu, teraslı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniğiyle inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Yapının zemin katına giriş, basık kemerli niş 
içerisine yerleştirilmiş tek kanatlı ahşap kapıdan, 1.Kat’ına ise kuzey cephesinde 
yer alan lentolu çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Yapının sokak ile ilişki 
kuran cephesi, sağırdır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve bitkisel oluşum                   
gözlemlenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine                             
girilememiştir.

55. SOKAK 1 NO’LU EV
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Davut Beliktaş Evi (Sinek Cafe), Mardin ili, Artuklu ilçesi Bahçelievler Mahall-
esi, 51. Sokak’ta bulunan 1-5 No’lu evdir. Eğimli ve dörtgen bir alanda kuzey-güney 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, revaklı plan tipine sahip, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Yapı, günümüzde 
kafe olarak kullanılmaktadır. Yapının Zemin Kat’ına giriş, batı cephesinde bulu-
nan sivri kemerli niş içine alınan yuvarlak kemerli ahşap kapıdandır. Dikdörtgen 
planlı bir avlu ve revaklı bir bölümden oluşan Zemin Kat, günümüzde restorasyon 
çalışmaları nedeniyle kapalıdır. Zemin Kat’ın güneyinde bulunan bir merdiven ile 
1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat’a diğer giriş, kuzey cephesindeki sivri kemerli niş 
içine alınan yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı 
bir teras ve etrafında şekillenen 3 adet mekândan oluşmaktadır. Terasın batısında 
yer alan lentolu 2 adet açıklıktan mekânlara girilmektedir. Dikdörtgen planlı üzeri 
aynalı tonozlu mekânlarda, çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. İki me-
kân arasındaki nişler, günümüzde açılmış ve mekânlar arası bağlantı sağlanmıştır. 
Terasın güneydoğusunda, mutfak mekânı yer almaktadır. Yapının terasa bakan 
cephelerinde, yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Restorasyon geçiren yapıda, taşlar temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir. 
Taş yüzeylerinde, renk bozulması gözlemlenmektedir. Terasın kuzeyine, metal           
malzeme ile teras eklenmiştir.

DAVUT BELİKTAŞ EVİ
(SİNEK CAFE)
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Mehmet Türkoğlu Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi, 71 Balık 
Sokak’ta bulunan 7 No’lu evdir. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrul-
tusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Günümüzde du-
var örülerek iki ayrı ev şeklinde kullanılan yapının doğu bölümüne girilememiştir. 
Batı kanadında yer alan bölüme giriş, batı cephesinde bulunan lentolu açıklıktandır. 
Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu, 2 adet eyvan ve 5 adet odadan oluşmaktadır. 
Mekânlar, depo olarak kullanılmaktadır. Avlunun güneyindeki merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat’a diğer giriş, batı cephesinde bulunan lentolu açıklıktandır. 1. 
Kat, “L” planlı bir teras ile kuzeyinde bulunan mekânlardan oluşmaktadır. Terasa 
bakan cephelerde, yuvarlak kemerli pencere açıklıkları ile zikzak motifli sivri kem-
er içine alınan lentolu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiştir. Taş yüzeylerinde 
aşınma ve renk bozulması görülmektedir. Terasın doğusunda, eklenti bir bölüm       
bulunmaktadır. Yapının iç kısmı, konut sahipleri izin vermediği için incelene-
memiştir.

MEHMET TÜRKOĞLU EVİ
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TARİHİ SELÇUKLU KONAĞI
Tarihi Selçuklu Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi, Gülemen 49 

Sokak’ta yer almaktadır. 2. Kat terasının kuzeyinde damla motifli bir inşa kitabesi 
mevcuttur. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusunda yönlendirilm-
iştir. Avlulu, teraslı, revaklı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 3 kattan oluşmaktadır. Ticaret işlevinin 
görüldüğü yapı, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapıya, batıda, gün-
eyde ve kuzeyde yer alan açıklıklardan girilmektedir. Batıda yer alan ana giriş, 
sivri kemerli niş içerisine alınmış, basık kemerli ahşap çakma kapıdandır. Zemin 
Kat, dikdörtgen planlı, revaklı bir avlunun kuzeyinde şekillenen 5 adet mekândan 
oluşmaktadır. Bu mekânların dördü otel odası, biri kiler olarak işlevlendirilm-
iştir. Avlunun doğu ve kuzeybatısında yer alan merdiven ile ana kata ve 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı revaklı bir terasın etrafında şekillenen 6 adet 
mekândan oluşmaktadır. Bu mekânların üçü otel odası, geri kalanları hamam, 
mutfak ve resepsiyon olarak düzenlenmiştir. Terasın kuzeyinde yer alan eyvanın 
doğusundaki mekâna, üç dilimli kemer içerisine alınmış basık kemerli açıklıktan 
girilmektedir. 2. Kat’a, terasın kuzeybatısında yer alan merdiven ile çıkılmaktadır. 
2. Kat, kareye yakın bir terasın kuzeyinde şekillenen vip odasından oluşmaktadır. 
Bu kat, üzeri bakkal tavanlı yatak odası ve banyo olarak birbirinden ayrı iki mekâ-
na dönüştürülmüştür. Banyodan terasa çıkılmaktadır. Bu odanın sokağa açılan bir 
kapısı bulunmaktadır. Mekânlara girişler, çeşitli formlardaki açıklıklardan sağlan-
maktadır. Mekânlar, dikdörtgen planlı ve mekânların üzeri çapraz tonozludur. Du-
varlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Konutun cephesinde, 
zikzak motifli, sivri kemer ve yuvarlak kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, kısmi olarak aşınma ve renk bozulmaları mevcuttur.
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Dara Konağı (Bedrettin Ağalday Evi), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahall-
esi, 41. Sokak’ta yer alan 13 No’lu yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı plan tipine sahip, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan yapı, 2 katlıdır. Ticari 
işlevin görüldüğü yapı, günümüzde otel olarak kullanılmaktadır. Yapıya giriş, güney 
cephesinde yer alan, sivri kemer içine alınmış yuvarlak kemerli, çift kanatlı metal 
kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve avlu etrafında şekillenen 8 
adet mekândan oluşmaktadır. Yedisi otel odası, biri restoran olarak kullanılan me-
kânlara iki ayrı eyvandan geçiş sağlanmaktadır. Terasın kuzeydoğusunda bulunan 
ve resepsiyon olarak düzenlenen eyvandan, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu 
restoran ve bir odaya geçilmektedir. Avlunun batısında, yuvarlak ağızlı su kuyusu 
bulunmaktadır. Restoranın kuzeyinde bulunan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 
Avlunun güneyindeki merdiven ile de 1. Kat terasına ulaşılmaktadır. 1. Kat “U” 
planlı bir teras ile etrafında şekillenen 5 adet mekândan oluşmaktadır. Bu me-
kânların ikisi wc ve mutfak olarak kullanılmaktadır. Terasın kuzeyinde yuvarlak 
kemerli ve üzeri beşik tonozlu eyvandan üçüncü otel odasına geçilmektedir. Çeşitli 
formlarda giriş açıklığına sahip odalar, çapraz ve aynalı tonozludur. Konutun du-
varlarında çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Yapının güney cephesinde, 
zikzak motifli niş içine alınmış lentolu pencere açıklıkları yer almaktadır. 

Restorasyon geçiren yapının, taş yüzeyleri temizlenmiş, derzleri yenilenmiş ve 
tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Konutun dış cephe yüzeylerinin taşlarında, aşınma ve 
renk bozulması gözlemlenmektedir.

DARA KONAĞI
(BEDRETTİN AĞALDAY EVİ )
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Gazi Konağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi, 1. Cadde üzerinde 
yer almaktadır. 1. Kat’ta bulunan yarım daire formlu tepe penceresinin altında H. 
1371 (M. 1951) tarihi yazmaktadır. Konak, eğimli ve geniş bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmıştır. Revaklı, avlulu, teraslı, eyvanlı, 4 katlı yapı, 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapının ilk 2 katı 
özgün olup, son 2 katı betonarme olarak sonradan inşa edilmiştir. Ticari işlevde 
kullanılan konak, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapının Zemin 
Kat’ına güneyde, 1. Kat’ına ise kuzeyde yer alan çeşitli formda açıklıklardan giriş 
sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun etrafında, şekillenen 8 
adet oda ve 2 adet sistem odasından meydana gelmektedir. Bu kattaki mekân-
lara, lentolu dikdörtgen formlu açıklıklardan girilmektedir. 1. Kat’a avlunun doğu 
ve batısında bulunan merdiven ile çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı ve revaklı 
bir terasın etrafında şekillenen 7 adet oda ve 2 adet mutfaktan oluşmaktadır. Bu 
mekânlara çeşitli formlara sahip açıklıklardan girilmektedir. 2. Kat’a, 1. Cadde 
üzerinde ve avluda yer alan merdivenler ile geçilmektedir. 2. Kat, dikdörtgen planlı 
ve üzeri beşik tonozlu bir holün etrafında şekillenen 4 adet oda, lobi ve terastan 
oluşmaktadır. Mekânlara giriş, yuvarlak kemerli açıklıklardan sağlanmaktadır. Lo-
binin doğusunda yer alan merdiven ile 3. Kat’a çıkılmaktadır. Dikdörtgen planlı ve 
üzeri çapraz tonozlu odalarda, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. 
Yapının kuzeye bakan cephesinde dikdörtgen formlu, güneye bakan cephesinde 
yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Restorasyon geçiren yapıda derz yenilemeleri, temizleme uygulamaları 
yapılmış; kapı ve pencere doğramaları özgün malzeme ile değiştirilmiştir.

GAZİ KONAĞI
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65. Sokak Parsel 333/3-13-14-15 Teki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye 
Mahallesi, 65. Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve oldukça geniş bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 3 katlıdır. Konutun, ay-
akta kalan duvarlarında niş ve yüklükler, cephesinde, dilimli kaş kemer içerisine 
alınan lentolu pencere açıklıkları görülmektedir. Yapı, günümüzde yıkık ve metruk 
durumdadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, derin çatlaklar, bitki oluşumu, parça kopmaları ve 
çimento harç ile müdahaleler gözlemlenmektedir.

65. SOKAK PARSEL
333/3-13-14-15’TEKİ EV
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1.Cadde Parsel 344-4/5’teki Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahall-
esi, 1. Cadde üzerinde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Teraslı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 3 katlıdır. Yapıya giriş, sivri kemerli niş 
içerisine alınmış lentolu çift kanatlı metal kapıdandır. Konutun doğu kanadında-
ki bölüm, sonradan eklenmiş olup tavan döşemesi betonarmedir. Yapının güney 
cephesinde, dilimli kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına 
yer verilmiştir. Konutun giriş kapısının üzerinde delikli süslemeler bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması tespit edilen yapının derzlerine 
sıvayla müdahale edilmiştir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine 
girilememiştir.

1.CADDE
PARSEL 344-4/5’TEKİ EV
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Ekrem Alkanoğlu Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi, 38 Kuzu 
Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve geniş bir alana, kuzey-güney doğrultusunda, 
38 Kuzu Sokak 3 No’lu Abbara üzerine konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 
3 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Yapıya girişler, doğu ve kuzey cephesinde yer alan yuvarlak kemerli ahşap kapılar-
dandır. Yapının, zemin ve diğer iki katı kapalıdır. Yapının 3. Kat’ına giriş, kuzey 
cephede yer alan yuvarlak kemerli açıklıktandır. Dikdörtgen planlı ve üzeri düz ta-
vanlı bir koridordan eyvana geçilmektedir. Doğu-batı yönünde uzanan, dikdörtgen 
planlı eyvanın etrafında 5 adet oda şekillenmektedir. Doğu ve batısında bulunan 
karşılıklı ikişer odaya, üç dilimli sivri kemer içine alınan sağ ve solunda sütuncelere 
yer verilen yuvarlak kemerli açıklıklardan giriş sağlanmaktadır. Baş oda niteliği 
gösteren bu mekânlar, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozludur. Duvarlarında, 
çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Eyvanın güneyinde dikdörtgen planlı 
bir teras yer almaktadır. Güneyinde banyo mekânı yer almaktadır. Bu mekânlardan 
biri mutfak olarak düzenlenmiştir. Eyvanın kuzeyinde yer alan mutfak mekânında 
ocak nişi mevcuttur. Konutun terasa bakan cephelerinde, zikzak motifli niş içine 
alınan sağ ve solunda sütuncelere yer verilen lentolu pencere açıklıkları bulun-
maktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. 
Eyvanın üzeri betonarme düz dam ile kapatılmıştır. Pencerelerin bir bölümü                 
tavan ile bölünmüştür. Terasta betonarme ek bölümler mevcuttur. Tonoz yüzeyleri             
boyanmıştır.

EKREM ALKANOĞLU EVİ
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38 Kuzu Sokak 9 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, 38 
Kuzu Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, doğu-batı doğrul-
tusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephedeki beşik 
tonozlu ve dikdörtgen planlı abbaranın içinden yuvarlak kemerli metal kapıdandır. 
Konutun abbaraya bakan cephesi dışındakiler sağırdır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve bitki oluşumu                         
gözlemlenmektedir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girile-
memiştir.

38 KUZU SOKAK 9 NO’LU EV
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Beşir Var Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, 38 Kuzu Sokak’ta 
yer alan 14 No’lu evdir. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlusuz, teraslı, eyvanlı ve 2 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan 
yuvarlak kemerli niş içine alınan basık kemerli metal kapıdandır. Zemin Kat, dik-
dörtgen planlı, üzeri beşik tonozlu giriş aralığı ve bir mekândan oluşmaktadır. Giriş 
aralığın batısında yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen 
planlı bir teras ve etrafında şekillenen 5 adet mekândan oluşmaktadır. Bunlar içer-
isinde terasın doğusunda bulunanı, başoda niteliğindedir. 2 adet mekân kiler olarak 
kullanılmaktadır. Terasın kuzeybatısında, yuvarlak kemerli eyvan yer almaktadır. 
Terasın batısında betonarme eklenti, mutfak ve banyo mekânları bulunmaktadır. 
Terasın güneyindeki merdiven ile dama ve eklenti betonarme kata çıkılmaktadır. 
Konutun cephesinde yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenen yapıda, özgün doku 
kapatılacak şekilde çimento harç uygulaması yapılmıştır. Eyvan, camekân ile      
kapatılmıştır. Terasın doğusuna, metal ve cam malzemeli ek bölüm yapılmıştır. 
Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

BEŞİR VAR EVİ
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Faysal Ölçenoğlu Evi (Darius Konağı), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı 
Mahallesi, Mimarbaşı Sarkis Lole Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen 
bir alana, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Teraslı, revaklı, eyvanlı ve 
2 katlıdır. Yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Faysal Ölçenoğlu Evi, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapının Zemin 
Kat’ına doğuda, 1. Kat’ına ise kuzeyde yer alan yuvarlak kemerli metal kapılardan 
girilmektedir. Zemin Kat, farklı katlardan oluşan dikdörtgen planlı üzeri çapraz 
tonozlu bir holün etrafında şekillenen 10 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar 
çamaşırhane, depo ve otel odası olarak işlevlendirilmiştir. Holün batısında, sivri ke-
merli revaklı bir bölüm bulunmaktadır. 1. Kat’a, revaklı bölümün güneyinde yer alan 
merdiven ile çıkılmaktadır. 1. Kat, “L” planlı bir terasın kuzeyinde şekillenen 5 adet 
mekândan oluşmaktadır. Mekânlar resepsiyon ve otel odası olarak işlevlendirilm-
iştir. Terasın kuzeyinde, yuvarlak kemerli dikdörtgen planlı üzeri sivri tonozlu bir 
eyvan bulunmaktadır. Resepsiyonun güneyinde yer alan merdiven ile kafe olarak 
düzenlenmiş “L” planlı terasa çıkılmaktadır. Yapının cephesinde, üzerinde nitelik-
li süslemelere yer verilen bordürler ile sınırlandırılmış pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. Mekânlar, dikdörtgen planlı, üzeri aynalı, beşik ve çapraz tonozludur. 
Duvarlarında, çeşitli formlarda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulmaları mevcuttur. 2. Kat’ın      
terası sonradan cafeye dönüştürülmüştür.

FAYSAL ÖLÇENOĞLU EVİ
(DARİUS KONAĞI)
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Artuklu Kervansaray (Sabahattin Evrensel Evi), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Sa-
vurkapı Mahallesi, 1. Cadde üzerinde yer almaktadır. 4. Kat’ın güney cephesinde, 
dikdörtgen formlu bir inşa kitabesi yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir ala-
na, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Teraslı, revaklı, eyvanlı ve 4 
katlıdır. Yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Ticari işlevde kullanılan yapı, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. Yapıya, 
güney cephesinde yer alan sivri kemer içerisine alınmış basık kemerli çakma 
ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu 
bir holün etrafında şekillenen 8 adet mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar otel 
odası, lobi, restoran, çamaşırhane ve idari oda olarak işlevlendirilmiştir. 1. Kat’a, 
holün doğusunda yer alan merdiven ile çıkılmaktadır. Bu kat, dikdörtgen planlı, 
üzeri bakkal tavanlı bir holün etrafında şekillenen 16 otel odasından oluşmaktadır. 
Holün kuzeydoğusunda, dikdörtgen planlı revaklı bir teras mevcuttur. Terasın 
kuzeydoğusunda, yuvarlak ağızlı bir su kuyusu bulunmaktadır. Terasın doğusunda, 
sivri kemerli bir eyvan görülmektedir. Holün doğusunda yer alan merdiven ile 2. 
Kat’a çıkılmaktadır. Bu kat, dikdörtgen planlı, üzeri bakkal tavanlı etrafında şekil-
lenen 16 odadan oluşmaktadır. Odalardan biri, kral dairesi olarak düzenlenmiştir. 
3. Kat’a, terasın batısında yer alan merdiven ile çıkılmaktadır. Bu kat, “L” planlı 
bir terasın etrafında şekillenen 6 adet odadan oluşmaktadır. Mekânlar, dikdörtgen 
planlı, üzeri bakkal tavan, basık ve çapraz tonozludur. Duvarlarında, çeşitli form-
larda niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Yapının cephesinde, dilimli ve sivri kemer 
içerisine alınmış, dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Yapının 
cephelerinde, nitelikli süslemelere yer verilmiştir. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulmaları görülmektedir.

ARTUKLU KERVANSARAY
(SABAHATTİN EVRENSEL EVİ)
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54 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde, 1. Cadde üze-
rinde yer almaktadır. Eğimli ve dikdörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Yapı, avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan, 
dilimli kaş kemer içerisine alınmış basık kemerli, çift kanatlı metal kapıdandır. 
Konutun sokak ile ilişki kuran cephesi sağır duvardır. 

Son dönemde restorasyon gören yapıda, taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzleri 
yenilenmiştir. Günümüzde, taşlarda renk bozulmaları mevcuttur. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

1. CADDE 54 NO’LU EV
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4 No’lu Ev, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde, Yerlibahçe 21. 
Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda 
yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Yapıya giriş, doğu cephesinde 
yer alan basık kemerli açıklıktandır. Yapının 1. Kat’ında yuvarlak kemerli eyvan 
yer almaktadır. Yapının cephelerinde, zikzak motifli, sivri kemerli niş içine alınmış 
lentolu pencere ve tepe pencereleri mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve parça kopması gözlemlen-
mektedir. Doğu cephesinde yer alan çörten sebebiyle biyolojik bozulma meydana 
gelmiştir. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

YERLİBAHÇE 21. SOKAK 4 NO’LU EV
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Hacı Ali Çelebi Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Yerlibahçe 
21. Sokak’ta yer alan 1 No’lu evdir. Yapının batı giriş açıklığı üzerindeki metal 
levhada, H.1266 - 1870 yazmaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı, revaklı plan tipine sa-
hip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, 2 katlıdır. 
Yapı, günümüzde sabun atölyesi olarak kullanılmaktadır. Zemin Kat’a giriş, güney 
cephede yer alan yuvarlak kemerli niş içerisine alınmış çift kanatlı ahşap kapıdan-
dır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen 4 adet mekândan 
oluşmaktadır. Avlunun kuzey ve batısında yer alan “L” planlı revaklı bölümden, 
mekânlara geçilmektedir. Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu mekânların 3 
adedi atölye, bir adedi ise tuvalet olarak kullanılmaktadır. Zemin Kat ile 1. Kat’ın 
bağlantısı kesilmiştir. 1. Kat’a giriş, batı cephesinde yer alan sivri kemerli niş içine 
alınmış basık kemerli ahşap kapıdandır. 1. Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir teras 
ile kuzeyinde yer alan 4 adet mekândan oluşmaktadır. Yönetim ve ofis mekân-
ları olarak kullanılan mekânlara, izin verilmediği için girilememiştir. Yapının doğu 
kanadı başka bir aile tarafından kullanılmaktadır. Yapının cephelerinde, üç dilimli 
sivri kemer içine alınan lentolu pencere ve tepe pencereleri bulunmaktadır. 

Taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması gözlemlenen yapıda, terasın 
kuzeyinde yer alan revak, camekân ile kapatılmıştır. Tonoz yüzeyleri boyanmıştır. 
Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

HACI ALİ ÇELEBİ EVİ
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Mehmet Sait Aycun Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Şahin 
5 Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, revaklı ve 2 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, batı cephesinde yer 
alan sivri kemer içerisine alınmış basık kemerli ahşap kapıdandır. Zemin Kat, dik-
dörtgen planlı bir avlunun etrafında şekillenen 9 adet mekândan oluşmaktadır. Bu 
mekânlar, depo, oda ve mutfak olarak kullanılmaktadır. Dikdörtgen planlı ve üzeri 
çapraz tonozlu giriş ile ulaşılan avlunun doğusunda, sivri kemerli ve iki gözlü revak, 
kuzeyinde ise sivri kemerli iki eyvan bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz 
tonozlu olan revak ve eyvanlardan, basık kemerli açıklıklar ile mekânlara geçil-
mektedir. Avlunun kuzeyinde, yuvarlak ağızlı bir su kuyusu; duvarlarında ise çeşitli 
formlara sahip nişlere yer verilmiştir. Nitelikli süslemelere yer verilen yapının av-
luya bakan cephesinde, sivri kemer üzerine oturmuş, dikdörtgen formlu pencere 
açıklarına yer verilmiştir. 1. Kat, betonarme ile inşa edilmiş olup; Zemin Kat ile olan 
bağlantısı kesildiği için 1. Kat’a sokaktan girilmektedir. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, parça kopmaları, rutubetlenme, boya 
dökülmesi, bitkisel oluşum ve renk bozulmaları mevcuttur.

MEHMET SAİT AYCUN EVİ
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Bedri Mungan Evi (Hacı Kermo Evi), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Ma-
hallesi, Yerlibahçe 21 Sokak’ta yer almaktadır. Yapının kuzey cephesinde yer 
alan giriş açıklığının üzerinde dikdörtgen formlu inşa kitabesi mevcuttur. Eğimli 
ve dörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, ter-
aslı, eyvanlı, revaklı ve 3 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, farklı cephelerde yer alan çeşitli formlarda 
ahşap kapılardan sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir avlunun 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar oda, kiler ve mutfak 
olarak kullanılmaktadır. Avlunun batısında yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmak-
tadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı revaklı bir terasın kuzeyinde şekillenen mekân-
lardan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde dilimli kemer içerisine alınmış basık ke-
merli bir açıklıktan eyvana geçilmektedir. Nitelikli süslemelere yer verilen yapının 
cephesinde, dilimli ve sivri kemer içerisine alınmış dikdörtgen formlu pencere 
açıklıkları mevcuttur. 2. Kat’ta yuvarlak kemerli bir eyvan görülmektedir. 

Taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması ve derz boşalması mevcuttur.           
Konutun 2. Kat’ı kapalı olduğu için girilmemiştir.

BEDRİ MUNGAN EVİ
(HACI KERMO EVİ)
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Murat Mungan Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Yerlibahçe 
21 Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 3 katlıdır. Konut, kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, güney ve batıda yer alan çeşitli form-
lara sahip metal kapılardan sağlamaktadır. Konutun sokağa bakan cephesinde, dil-
imli kaş ve sivri kemer içine alınmış dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, bitki oluşumu, parça kopmaları ve renk       
bozulmaları mevcuttur. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelene-
memiştir.

MURAT MUNGAN EVİ



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

205

Yunus Tersan Evi (Leyli Restoran), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 2 No’lu yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, 
kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Eyvanlı ve teraslı plan tipine sahip, 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Ticari işlev gören 
yapı, günümüzde kafe-restoran olarak hizmet vermektedir. Yapıya giriş, güney 
cephesinde yer alan yuvarlak kemerli niş içerisine yerleştirilmiş tek kanatlı metal 
kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı teras ve kuzeyindeki tek mekândan oluş-
maktadır. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu mekânda, çeşitli formlarda niş ve 
yüklükler mevcuttur. Mekânın kuzey bölümünde, sonradan oluşturulmuş tuvalet 
mekânı yer almaktadır. Yapının 1. Kat’ına, mekânın doğusundaki merdiven ile çıkıl-
maktadır. 1. Kat, yuvarlak kemerli, dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu bir eyvan 
ile kuzey ve güneyinde bulunan 2 adet mekândan oluşmaktadır. Biri mutfak olar-
ak kullanılan iki mekân, dikdörtgen planlı ve üzeri aynalı tonozludur. Mekânlarda, 
çeşitli formlarda niş ve yüklükler mevcuttur. Eyvanın batısında, dikdörtgen planlı 
bir teras yer almaktadır. Yapının 1. Kat’a girişini sokaktan sağlayan diğer lentolu 
açıklıktan bu terasa geçilmektedir. Yapının cephesinde lentolu pencere açıklıkları 
bulunmaktadır. 

Geçirdiği restorasyon çalışması ile Zemin Kat’ta terasa bakan duvar kaldırılıp, 
ahşap camekânlı bir alan oluşturulmuş, iç duvarlar yıkılarak tek mekân haline       
getirilmiştir. 1. Kat eyvanı kapatılarak lentolu açıklık oluşturulmuştur. Yapının 
genelinde taş yüzeyler temizlenmiş, derzler yenilenmiştir.

YUNUS TERSAN EVİ
(LEYLİ RESTORAN)
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Gazipaşa İlkokulu (Beyt Cebbure), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Latifiye Mahallesi, 
109 Mertler Sokak’ta yer almaktadır. binanın yapımına 1892 yılında Mimarbaşı 
S.Lole tarafından başlanmış ve II. Meşrutiyet Dönemi’nde Süryani Kadim Cemaa-
ti’nden Cebbure adında zengin bir ailenin evi olarak kullanıma girmiştir. Bina 
uzun yıllar ev amaçlı kullanılmıştır. Bina, Cumhuriyetin ilk yıllarında eski Mardin 
Milletvekili Abdurrezzak Şatana’ya satılmış; aynı bina bir süre sonra Özel İdare 
Müdürlüğü’ne satılmıştır. 1934 yılından günümüze kadar eğitim-öğretim amaçlı 
olarak kullanılan ve halen Mardin Merkez Gazipaşa İlkokulu olarak anılmaktadır 
(1). Yapı, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilm-
iştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve revaklı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 4 katlıdır. Yapıya giriş, doğu cephesinde 
yer alan dilimli kaş kemer içine alınmış yuvarlak kemerli açıklıktandır. Zemin Kat, 
dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Av-
lunun batısında yuvarlak kemerli bir eyvan ile kuzey ve güneyinde yuvarlak kemerli 
revaklı bölüm yer almaktadır. 1. Kat’a, batı ve güneyde yer alan merdivenler ile 
çıkılmaktadır. 1. Kat’ta, dikdörtgen planlı terasın etrafında şekillenen 4 adet ey-
van bulunmaktadır. Kuzeyde yer alan eyvanlar yuvarlak kemerli, doğu ve batısında 
bulunan eyvanlar ise yuvarlak kemerli niş içine alınmış ve üzerinde yarım daire 
tepe penceresi mevcut olup lentoludur. Yapının 1. Kat’ın eyvanlarında, dikdörtgen 
levha ve eyvanın içindeki dilimli niş üzerinde kitabeler yer almaktadır. Cephesinde 
nitelikli süslemelerin yer aldığı yapının Zemin Kat’ında, avluya bakan zikzak motifli 
sivri kemer içine alınmış lentolu, 1. Kat’ında ise terasa ve sokağa bakan cepheler-
inin üzerinde, geometrik ve bitkisel motiflere yer verilen yuvarlak kemerli pencere 
açıklıkları bulunmaktadır. 

Restorasyonu devam eden yapıda, statik güçlendirme çalışmaları yapılmak-
tadır. Statik güçlendirme elemanlarının flanş ve somunları cephede görülmektedir. 
Yapının taş yüzeylerinde temizleme ve derzlerde yenileme işlemleri sürmektedir. 
Restorasyon çalışması nedeni ile iç mekânlara girilememiştir.

GAZİPAŞA İLKOKULU

Noyan, S., Yıldızlara Yakın Şehir Mardin, Ankara, 2005.
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Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi, 1. 
Cadde üzerinde yer alan 128 No’lu yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, eyvanlı ve teraslı plan tipine sa-
hip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 2 katlıdır. 
Yapının batı cephesinde, dükkânlar yer almaktadır. Yapıya giriş, güney ve batı 
cephesinde yer alan çeşitli form ve nitelikteki 2 adet açıklıktan sağlanmaktadır. 
Güney cephesinde yer alan ana giriş, sivri kemerli niş içine alınmış basık kemerli 
ahşap kapıdandır. Zemin Kat, farklı kotlarda yer alan iki avlunun etrafında şekille-
nen mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun güneybatısında, yuvarlak kemerli bir ey-
van yer almaktadır. Avlunun güneyinde yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 
1. Kat, “L” planlı bir terasın etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Ter-
asın kuzeyinde, zikzak motifli yuvarlak kemer içine alınmış eyvan yer almaktadır. 
Yapının cephesinde, dilimli kaş kemerli niş içine alınmış lentolu pencere açıklıkları 
mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenen yapının yakın zaman-
da gördüğü restorasyon sonucu taşları temizlenmiştir. Mardin Gençlik ve Kültür 
Evi, kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

MARDİN GENÇLİK VE KÜLTÜR EVİ
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Bab’ussor (Sitti Radviyye/Savurkapı) Hamamı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül 
Mahallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan hamam, tarihi kayıtlarda Sitti 
Radviyye (Hatuniye) Medresesi’nin vakfı olarak geçmektedir (1). Hamam yapısının 
kuzeyinde bulunan Sitti Radviyye (Hatuniye) Medresesi’nin Vakfiyesi’nde “gün-
eydeki hamam” şeklinde geçen yapının Bab’ussor (Savurkapı) Hamamı olduğu 
düşünülerek bu yapının, medresenin yapılmış olduğu 1176/77-1184/85 yılları 
arasında inşa edildiği düşünülmektedir (2). Kesme taş kullanılarak inşa edilen 
hamam, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Hamamın 
güneybatısında bulunan 0,80m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 1,70m yüksek-
liğindeki sivri kemerli açıklıktan, dikdörtgen planlı giriş ile hole geçilmektedir. Bu 
holün doğusunda, üzerinde hayvan kabartmalarının olduğu giriş açıklığından so-
yunmalık bölümüne geçiş sağlanmaktadır. Soyunmalık bölümü, doğu-batı yönünde 
16,0m, kuzey-güney yönünde 5,10m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. İçten 
beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılan bu bölümde oturma sekil-
eri ve çeşitli formlarda pencere açıklıkları yer almaktadır. Soyunmalık bölümünün 
batısında bulunan açıklıktan ılıklık bölümüne geçilmektedir. Ilıklık bölümü, doğu-
batı doğrultusunda 6,35m, kuzey-güney doğrultusunda 3,10m ölçülerinde ve dik-
dörtgen planlıdır. Beşik tonozlu olan bu bölümün güneybatısında, 2 adet helaya 
yer verilmiştir. Soyunmalık bölümünün kuzeybatısında, 0,80m genişliğinde, 0,50m 
derinliğinde ve 1,77m yüksekliğindeki girişten sıcaklık bölümüne geçilmektedir. 
Merkezi kubbeli, dört eyvanlı ve dört halvetli olan sıcaklık bölümü 4,75m (doğu-
batı)x4,75m (kuzey-güney) ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Sıcaklık bölümünün 
ortasında çokgen planlı mermerden yapılmış göbek taşı bulunmaktadır. Yuvarlak 
kemerli eyvanlar, 2,30m genişliğinde, 2,25m derinliğinde ve 3,15m yüksekliğinde-
dir. Kuzeybatı yönündeki eyvanın ön kısmı bir cam mekân ile kapatılıp, günümüzde 
sauna olarak kullanılmaktadır. Halvetler ise doğu-batı yönünde 2,60m, kuzey-
güney yönünde 2,60m, ölçülerinde ve kare planlıdır. Halvetlerin üzeri, mukarnas 
süslemeli bingilere oturan kubbe ile kapatılmıştır. Halvet bölümünde oturma 
sekileri ve kurnalar yer almaktadır. Sıcaklık bölümünün güneybatısında, hela yer 
almaktadır. Dikdörtgen planlı hela bölümü, doğu-batı doğrultusunda 3,0m ve 

kuzey-güney doğrultusunda 6,30m, ölçülerindedir. Hela bölümünün kuzeydoğusu-
na, sonradan eklendiği düşünülen buhar odası bulunmaktadır. Merkezi kubbede fil 
gözlü pencere açıklıkları ve tütekliklere yer verilen hamamın kuzeybatısında dik-
dörtgen planlı külhan yer almaktadır. 

Yapı, farklı dönemlerde restorasyon geçirmiştir. Hamamın kapı ve pencereleri 
ahşap doğrama ile değiştirilmiş ve özgün kullanımı dışında mermerler eklenmiştir. 
Yapının tonozları sıvanmıştır. Aşınmalardan dolayı dökülmeler mevcuttur. Derzler-
ine ınkara harcı kullanılan yapının taşlarında tuzlanma görülmektedir. Doğal ve 
beşeri tahribatlara maruz kalmıştır.

BAB’USSOR (SAVUR KAPI) HAMAMI

Göyünç, N. (1969). XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 1458.
Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Göyünç, N. (1969). XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 1458.
Önge, M. Y. (1995). Anadolu’da XII-XIII Yüzyıl Türk Hamamları. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları. 

Yenikapı (Bab-ı Cedid) Hamamı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yenikapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan hamamın kayıtlarda Melik Mu-
zaffer’in Mescidi ve Medresesi’nin Vakfı olduğu geçmektedir (1). Bu bilgilerden 
hareketle, hamam’ın 1258-1285/86 tarihleri arasında Melik Muzaffer tarafından 
inşa ettirildiği düşünülmektedir (2). Yığma tekniği ile inşa edilen hamamın 
yapımında, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Harabe durumda olan hamamın 
mevcut kalıntılarından hareketle soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden 
oluştuğu anlaşılmaktadır. Girişi tespit edilemeyen hamam, dört eyvanlı ve dört 
köşe halvetli hamamlar grubuna girmektedir. Doğuda olduğu düşünülen soyunma-
lık ve ılıklık bölümlerinden günümüze sadece taş yığınları kalmıştır. Soyunmalık 
bölümünün batısında merkezi kubbeli sıcaklık bölümü yer almaktadır. Dört eyvan-
lı ve dört köşe halvetli sıcaklık bölümü, doğu-batı yönünde 8,60m, kuzey-güney 
yönünde 8,60m ölçülerinde ve kare planlıdır. Sıcaklık bölümünün dört yönünde 
yuvarlak kemerli ve beşik tonozlu olan eyvanlar bulunmaktadır. Eyvanlar, doğu-
batı doğrultusunda 4,55m, kuzey- güney doğrultusunda 2,20m ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlıdır. Köşelerde bulunan halvetler ise 4,0x4,0m ölçülerinde olup 
kare planlıdır. Mevcut kalıntılardan hareketle halvetlerin üst örtü olarak kubbe ile 
kapatıldığı düşünülmektedir. Güney duvarının bir kısmı ayakta olan hamam, göçük 
altında kaldığından külhan ile ilgili herhangi bir ize rastlanılmamıştır. 

Yoğun tahribata maruz kalan hamamın, taş yüzeylerindederz boşalması, parça 
kopması ve aşınmalar mevcuttur. Ayrıca yapıda, yer yer çiçeklenmeler de tespit 
edilmiştir. taş yüzeylerinde yoğun bir şekilde derz boşalması, parça kopması ve 
aşınma gözlemlenmektedir. Yapıda, yer yer çiçeklenme tespit edilmiştir.

YENİKAPI (BAB-I CEDİD) HAMAMI
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Emir Hamamı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 1. Cadde üzerindeki Teker Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan hamamın, ne zaman ve kim 
tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bununla birlikte plan tipi, mimari özel-
likleri ve yapım malzemesi ile bölgedeki hamamlara benzerliklerinden hareketle 
hamamın 13./14. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1) . Dıştan, doğu-batı 
yönünde 40,0m, kuzey-güney yönünde 31,0m ölçülerinde dikdörtgen planlı olan 
hamamın yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Soyunmalık, ılıklık 
ve sıcaklık bölümlerinden oluşan hamama, cadde ile bağlantısı bulunan beşik ve 
çapraz tonozlu ara mekânlardan geçiş sağlanmaktadır. Üç eyvanlı olan soyunmalık 
bölümü, kuzey-güney yönünde 9,12x9,12m ölçülerinde kare planlıdır. Üzeri kubbe 
ile kapatılan soyunmalık bölümündeki eyvanlar, doğu-batı doğrultusunda 3,56m, 
kuzey-güney doğrultusunda 3,36m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Kubbede 
aydınlatma amaçlı pencere açıklıkları bulunmaktadır. Soyunmalık bölümünün 
doğusunda bulunan açıklıktan ılıklık bölümüne geçilmektedir. Üzeri kubbe ve beşik 
tonoz ile örtülü olan ılıklık bölümündeki mekânlar, tuvalet ve tıraş yerleri olarak 
kullanılmaktadır. Ilıklık bölümünün doğusunda yer alan giriş açıklığından, sıcaklık 
bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık bölümü, doğu-batı yönünde 8,85m, kuzey-güney 
yönünde 8,85m ölçülerinde kare planlıdır. Üç halvetli olan sıcaklık bölümünün üze-
ri kubbe ile kapatılmıştır. Halvetlerin arasında kalan eyvanlar, 2,60m genişliğinde 
ve 2,30m derinliğindedir. Üzeri kubbe ile kapatılan halvetler ise 3,40x3,40m 
ölçülerinde olup kare planlıdır. Sıcaklık bölümünün kuzey ve batısındaki halvet 
günümüzde sauna ve terleme odası olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık bölümünün 
ortasında, 3,60x3,60m ölçülerinde çokgen planlı göbek taşı bulunmaktadır. Sı-
caklı bölümü ve halvetler bölümündeki kubbelerde tüteklik ve fil gözü pencere 
açıklıkları yer almaktadır. 

2007 yılında restorasyonu geçiren yapının, giriş kısmında yer alan koridorda-
ki özgün taş dokunun derzleri doldurulmuştur. Hamamın, duvar, tonoz yüzeyleri 
ile kubbe kısmında boya ve sıva uygulamaları yapılmıştır. Yapının mekanlarında, 
yer yer rutubetlenme, derz boşalmaları, dökülmeler, yağmur akıntıları, boy-
alarda dökülmelerin yanı sıra zemin döşemesindeki taşlarda renk bozulması                           
gözlemlenmiştir.

EMİR HAMAMI

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Ulu Camii Hamamı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer al-
maktadır. İnşa kitabesi olmayan hamamın ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Ancak yazılı kaynaklarda yapının Ulu Camii’nin vakfı olarak 
Artuklu Sultanı Melik Salih (1312-1364) tarafından yaptırıldığı geçmektedir. 
Bunlardan hareketle Ulu Cami Hamamı’nın 14. yy’da Artuklu Sultanı Melik Salih 
tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir (1). Dıştan 19,35 x 23,80 m ölçülerinde 
dikdörtgen planlı olan hamamın inşasında, kesme, düzgün kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Dört eyvanlı ve dört köşe halvetli hamamlar grubuna giren yapı, 
soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Hamamın batısında 
bulunan sivri kemerli niş içerisine alınmış, yuvarlak kemerli açıklıktan dikdörtgen 
planlı giriş holüne geçilmektedir. Giriş holünün kuzeyinde bulunan açıklıktan ise 
soyunmalık bölümüne geçilmektedir. Soyunmalık bölümü 8,10x8,10m ölçülerinde 
kare planlıdır. Çeşitli formlarda nişlere yer verilen bu bölümün üzeri tromp geçişli 
kubbe ile kapatılmıştır. Kubbede aydınlatma amaçlı fil gözlü pencere açıklıklarına 
ve tütekliklere yer verilmiştir. Soyunmalık bölümünün kuzeydoğusunda bulunan 
açıklıktan ılıklık bölümüne geçilmektedir. Üzeri kubbe ve beşik tonoz ile örtülü olan 
ılıklık bölümü, doğu-batı yönünde 2,40m, kuzey-güney yönünde 6.80m ölçülerinde 
ve dikdörtgen planlıdır. Ilıklık bölümünün doğusunda bulunan açıklıktan sıcaklık 
bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık bölümü, 5,10x5,10m ölçülerinde kare planlı olup 
üzeri merkezi bir kubbe ile kapatılmıştır. Çokgen bir kasnağa oturtulan kubbenin 
geçişlerinde pandantiflerden yararlanılmıştır. Hamamın kubbesinde ise tuğla 
kullanılmıştır. Kubbede aydınlatma amaçlı fil gözlü pencere açıklıklarına ve tütek-
liklere yer verilmiştir. Dört evyanlı ve dört köşe halvetli olan sıcaklık bölümünün 
ortasında, 1,63x1,63m ölçülerinde göbek taşı bulunmaktadır. Beşik tonozlu olan 
eyvanlar, 2,20m genişliğinde ve 2,90m derinliğindedir. Halvetler, 2,67x2,67m 
ölçülerinde kare planlı olup halvetlerin üzeri kubbe ile kapatılmıştır. Pandantif 
geçişli olan bu kubbelerde aydınlatma amaçlı fil gözlü pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. Yapının giriş bölümündeki duvar ve tonoz yüzeyleri, kireç esaslı harç 
ile sıvanmış ve üzeri boyanmıştır. Duvar ile tonoz yüzeyinde dökülmeler, tuzlanma, 
aşınma, parça kopmaları, rutubetlenme ve küflenme görülmektedir. Yapı tahrip 

olmuş durumdadır. Zeminde taş, moloz, toprak yığını bulunmaktadır. 
Yapının ılıklık ve sıcaklık bölümlerinde, kubbe ve duvar yüzeylerine uygulana 

sıva ve boyada yoğun bir şekilde dökülme, rutubetlenme, yağmur akıntısı, renk bo-
zulması, aşınma ve yapısal çatlaklar görülmektedir. Hamamın, sokağa bakan ceph-
elerindeki taş yüzeylerinde de renk bozulması, yüzey kirlilikleri, sıva dökülmeleri 
aşınma, derz boşalmaları ve yosunlaşma benzeri tahribatlar söz konusudur.

ULU CAMİİ HAMAMI

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Mardin Milliye Çeşmesi (Tuzlu Çeşme), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahall-
esi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin ne zaman ve kim tarafından 
yapıldığı bilinmemektedir. İnşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan özelliklerinden 
hareketle yapının 18./19. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniği 
ile inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme taş ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. 
Sivri kemerli olan çeşme, bağımsız meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Üç 
bölümlü havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,40m genişliğinde, 2,45m derin-
liğinde ve 2,70m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam 
şeklinde yapılan çeşmenin kuzey duvarında, yerden 0,85m yüksekliğinde metal bir 
lüle, lülenin her iki yanında ise oturma sekileri bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli ve 
dikdörtgen formlu niş içerisine alınan lülenin üzerinde bardaklık yer almaktadır. 
Çeşme nişinin doğusunda dikdörtgen formlu bir başka niş söz konusudur. 

Çeşmede doğal ve beşeri tahribat gözlemlenmiştir.

MARDİN MİLLİYE ÇEŞMESİ

Yıldız, İ,. Mardin’deki Su Mimarisi, Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Van, 2008.
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Kızlık Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer al-
maktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Ancak inşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan özelliklerinden 
hareketle, yapının 18./19. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir. Yığma tekniği ile 
inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme taş ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. 
Sivri kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna girmektedir. 
İki bölümlü havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,35m genişliğinde, 0,80m der-
inliğinde ve 2,0m yüksekliğindedir. Üst ilçesi, Teker Mahallesi’nde içten beşik 
tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılmıştır. Çeşmenin batı duvarında yerden 
yaklaşık olarak 0,40m yüksekliğe yerleştirilen taş malzemeden yapılmış dilimli iki 
lüle bulunmaktadır. Her iki yanına oturma sekileri yerleştirilen lülelerin üzerinde, 
kaş kemerli, dikdörtgen formlu boş bir pano yer almaktadır. Bardaklık olarak da 
kullanılan bu kaş kemerli pano, yivli iki sütunceye oturtulmuştur. Panonun hemen 
üzerinde geometrik motifler yer almaktadır. 

Çeşmenin taş yüzeylerinde, rutubetlenme, renk bozulmaları, biyolojik oluşum 
ve beşeri kaynaklı tahribat söz konusudur.

KIZLIK ÇEŞMESİ
(ŞEYH İMAMETTİN ÇEŞMESİ)
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Saray Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan çeşmenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinme-
mektedir. Ancak inşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan özelliklerinden hareket 
ile yapının 18./19. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniğiyle inşa 
edilen çeşmenin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, 
bağımsız olan meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. İki bölümlü havuzdan 
oluşan yapının çeşme nişi, 1,92m genişliğinde, 2,15m derinliğinde ve 2,63m yük-
sekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan 
çeşmenin güney duvarında, yerden 0,30m yüksekliğinde metalden yapılmış lüle 
bulunmaktadır. Çeşme nişinin, doğu ve batı duvarında olmak üzer iki adet dikdört-
gen formlu niş mevcuttur. 

Farklı dönemlerde restorasyon çalışması ygören çeşme, doğal ve beşeri       
tahribata uğramıştır.

SARAY ÇEŞMESİ

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Teker Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi’nde yer alan Teker 
Camii’nin doğusuna bitişik vaziyettedir. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin ne zaman 
ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. İnşa tekniği, kullanılan malzeme ve 
plan özelliklerinden hareket ile yapının 18./19. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir 
(1) . Yığma tekniğiyle inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. 
Sivri kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı çeşmeler grubuna girmektedir. İki 
bölümlü havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,75m genişliğinde, 0,95m derin-
liğinde ve 2,75m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam 
şeklinde yapılan çeşmeye merdiven ile inilmektedir. Çeşmenin kuzey duvarında, 
yerden yaklaşık 0,45m yüksekliğinde metal yapımı lüle bulunmaktadır. Lülenin her 
iki yanına oturma sekilerine yer verilmiştir. 

Farklı dönemlerde restorasyon çalışması geçiren çeşme, doğal ve beşeri      
tahribata uğramıştır.

TEKER ÇEŞMESİ
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Cevheriye Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer al-
maktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Ancak inşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan özelliklerinden 
hareketle yapının 12. /13. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniği 
ile inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Sivri ke-
merli olan çeşme, bağımsız meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Tek havuzdan 
oluşan yapının çeşme nişi, 2,0m genişliğinde, 1,30m derinliğinde ve 1,80m yük-
sekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan 
çeşmenin güney duvarında, yerden 0,50m yüksekliğinde metal lüle bulunmaktadır. 
Kemerinde mukarnaslara yer verilmiştir. 

Çeşmenin taş yüzeylerinde renk bozulması, biyolojik bozulma, tuzlanma ve 
aşınma gözlemlenmektedir.

CEVHERİYE ÇEŞMESİ

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Yıldız, İ. ve Koç, E. (2007). Mardin Çeşmelerinden Üç Örnek. İ. ÖZCOŞAR (Ed.).  Makalelerle Mardin II içinde İstanbul: İmak Ofset.
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Kuseyri Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eminettin Mahallesi’ndeki Kusey-
ri Camii’nin kuzey duvarına bitişik vaziyettedir. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, 
ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak çeşmenin hemen 
kuzeyinde bulunan ve H. 967 (M. 1559/60) yılında inşa edilen Kuseyri Camii’nin 
tarihinden hareket ile çeşmenin de 16.yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığ-
ma tekniğiyle inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme taş ve düzgün kesme taş 
kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna 
girmektedir. İki bölümlü havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,47m genişliğinde, 
2,0m derinliğinde ve 2,45m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan 
ise düz dam şeklinde yapılmıştır. Çeşmenin kuzey duvarında yer alan ve yerden 
yaklaşık 0,50m yüksekliğe yerleştirilmiş metal yapımı bir lüle bulunmaktadır. Her 
iki yanında oturma sekilerine yer verilen lülenin üzerinde, dikdörtgen formlu bir 
bardaklık mevcuttur. Merdivenler ile inilen çeşmenin doğusunda, yuvarlak kemerli 
niş yer almaktadır. 

Çeşmenin taş yüzeylerinde renk bozulması, yosunlaşma, tuzlanma ve aşınma 
gözlemlenmektedir.

KUSEYRİ ÇEŞMESİ
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Maristan Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eminettin Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Günümüzde Emînüddin Külliyesi’nin bünyesinde yer alan çeşmeye ait 
herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Emînüddin Külliyesi, H. 502-516 (M. 
1108-1123) tarihlerinde Artuklu Sultanı Necmeddin İlgazi ve kardeşi Emînüddin 
tarafından yaptırılmıştır. Buradan hareket ile çeşmenin 12.yy’ın ilk yarısında inşa 
edildiği düşünülmektedir (1). Çeşmenin yapımında, yığma tekniği ile kesme ve 
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli olan çeşme, bağımsız meydan 
çeşmeleri grubuna girmektedir. İki havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,92m 
genişliğinde, 2,90m derinliğinde ve 2,79m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten 
beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılmıştır. Çeşmenin kuzey duvarında 
yerden yaklaşık 0,60m yüksekliğe yerleştirilmiş metal bir lüle bulunmaktadır. Bu 
lüle, yuvarlak bir kemer içine alınmıştır. Her iki yanında oturma sekilerinin olduğu 
çeşmenin doğu cephesinde, taş yapımı lentoya sahip dikdörtgen formlu bir niş yer 
almaktadır.

Çeşmenin taş yüzeylerinde renk bozulması, yosunlaşma, tuzlanma ve aşınma 
gözlemlenmektedir. Beşeri kaynaklı tahribat tespit edilmiştir.

MARİSTAN ÇEŞMESİ
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Babessor Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Büyük oranda tahrip olan inşa kitabesinin son satırında, H. 610 (M. 
1212) tarihi yazmaktadır. Mimari özellikleri, inşa tekniği ve kullanılan malzemeden 
hareketle çeşmenin 13./14 yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniği 
ile inşa edilen yapıda, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Sivri kemerli 
olan çeşme, yapılara bağımlı çeşmeler grubuna girmektedir. İki bölümlü havuzdan 
oluşan yapının çeşme nişi, 2,85m genişliğinde, 1,80m derinliğinde ve 3,0m yükse-
kliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan düz dam şeklinde yapılan çeşmenin 
güney duvarında, yerden 0,70m yüksekliğinde lüleler yer almaktadır. Lüleleri ze-
ngin süslemeler ile hareketlendirilen çeşmenin üzerinde bardaklık olarak da kul-
lanılan etrafı asma yaprakları ve üzüm salkımları ile bezenmiş üç dilimli kemer 
yer almaktadır. İkinci havuzun lüleri arasına ve yanlarına kabartma şeklinde su 
testisi yerleştirilmiştir. Bunların dışında havuzun ön kısmı, her iki köşeden topuz ile 
hareketlendirilmiştir. Çeşmenin alınlığında, etrafı iki sıra bordür ile sınırlandırılmış 
Celî sülüs hat ile yazılmış üç satırlık Arapça kitabe bulunmaktadır. 

Çeşmede kirlenme, renk bozulması ve tonozun üst kısımlarında çimento esaslı 
malzeme gözlemlenmektedir.

BABESSOR ÇEŞME
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Ayn Sincar Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde yer al-
maktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir. 
Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kul-
lanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna girme-
ktedir. Üç bölümlü havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 3,17m genişliğinde, 5,0m 
derinliğinde ve 3,90m yüksekliğindedir. Beşik tonozlu olan çeşmenin kuzey duvarın-
da, yerden 0,50m yüksekliğinde suyun çıktığı kaş kemerli bir açıklık bulunmaktadır. 
Açıklığın her iki yanında oturma sekileri yer almaktadır. Üzerinde sivri kemerli niş 
bulunan lülenin doğu ve batısında dikdörtgen planlı nişler de bulunmaktadır. Gün-
eyde bulunan dikdörtgen planlı büyük havuzun, dinlendirme ve serinletme amaçlı 
olduğu düşünülmektedir. 

Çeşmenin tonoz ile duvar yüzeylerinde, küflenme, rutubet, parça kopması ve sıva 
dökülmeleri saptanmıştır. Yapının geçirdiği restorasyon sonucu taş yüzeylerinde, 
sıva ve boya uygulaması gözlemlenmektedir. Kuzey duvarında ise bazı taş aralıkların-
da çimento esaslı malzeme ile derz uygulamasının yapıldığı tespit edilmiştir.

AYN SİNCAR ÇEŞMESİ
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Ayn Tokmak Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Yapının üzerindeki kitabe tahrip olduğundan inşa tarihi bilinmemektedir. Bununla 
birlikte kitabede çeşmenin Şücaeddin adlı şahıs tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır. 
İnşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan özelliklerinden hareketle çeşmenin, 17.-19. 
yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin 
yapımında, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli olan çeşme, 
yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının 
çeşme nişi, 1,46m genişliğinde, 1,20m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğindedir. Beşik 
tonozlu çeşmenin batı duvarında, yerden 0,57m yüksekliğinde metal yapımı lüle 
bulunmaktadır. Çeşmenin alınlığında kabartma tekniği ile Celî sülüs hatla yazılmış 
Arapça kitabe bulunmaktadır.

Çeşme duvarındaki taşlarda, yüzey kirliliği, renk bozulması ve biyolojik bozulma-
lar gözlemlenmektedir. Taşlarda gözlemlenen derz boşalması sonucu oluşan boşluk-
lar, geleneksel ınkara harcı ile doldurulmuştur. Çeşmenin iç kısmındaki taşlarda, 
beşeri tahribat tespit edilmiştir.

AYN TOKMAK ÇEŞMESİ

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Ayn Melha Çeşmesi (Tuzlu Çeşmesi olarak da bilinir), Mardin ili, Artuklu ilçesi, 
Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve 
kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. İnşa tekniği, kullanılan malzeme ve plan 
özelliklerinden hareketle yapının 18./19. yy’da inşa edildiği düşünülmektedir (1).
Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Yu-
varlak kemerli olan çeşme, bağımsız meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Tek 
havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,25m genişliğinde, 2,40m derinliğinde ve 
2,33m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde 
yapılan çeşmenin batı duvarında, yerden 0,55m yüksekliğinde metal yapımı lüle 
bulunmaktadır. Lülenin üzerinde dikdörtgen formlu bardaklık mevcuttur. Çeşmenin 
niş kemerinde, içinde geometrik ve bitkisel motiflerin olduğu bir kilit taşı yer al-
maktadır. 

2007 yılında restorasyon geçiren çeşmeye bazı eklentiler yapılmıştır. Çeşme 
duvarındaki taşlarda, yüzey kirliliği, renk bozulması ve biyolojik bozulmalar gö-
zlemlenmektedir. Taşlarda gözlemlenen derz boşalması sonucu oluşan boşluklar 
geleneksel ınkara harcı ile doldurulmuştur. Tonozun üst kısmının sıvandığı ve         
tonozun üst kısmında yer yer dökülmelerin olduğu tespit edilmiştir. Çeşme içindeki 
taşlarda beşeri tahribat saptanmıştır.

AYN MELHA ÇEŞMESİ

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Pınarbaşı Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmeme-
ktedir. Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin yapımında, kesme ve düzgün kesme 
taş kullanılmıştır. Sivri kemerli ve içten beşik tonozlu olan çeşme, yapılara bağımlı 
çeşmeler grubuna girmektedir. İki bölümlü havuzdan oluşan yapının, çeşme nişi 
2,70m genişliğinde, 3,20m derinliğinde ve 2,25m yüksekliğindedir. Çeşme nişinin 
kuzey duvarında, yerden 0,63m yüksekliğinde metal yapımı lüle bulunmaktadır. 
Lülenin hemen üzerinde, taş lentolu ve kare formlu niş bulunmaktadır. Bu niş, 
bardaklık olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca çeşme nişinin doğu ve batısında olmak 
üzere 2 adet kare formlu niş daha yer almaktadır. 

Çeşme duvarındaki taşlarda, yüzey kirliliği ve renk bozulması gözlemlenmek-
tedir. Taşlarda gözlemlenen derz boşalması sonucu oluşan boşluklar, geleneksel 
ınkara harcı ve alçı sıva ile doldurulmuştur. Çeşmenin kemerlerine, kireç esaslı 
badana uygulanmış ancak badana da dökülmeler, taşlarda aşınmalar gözlem-
lenmiştir. Çeşme tonozu boyalı olan yapının, iç kısmında yoğun doğal ve beşeri      
tahribat söz konusudur.

PINARBAŞI ÇEŞMESİ
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Tekkiye Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Yuvarlak kemerli nişlerin üzerinde 1962 tarihi yazmaktadır. Yığma tekniği ile inşa 
edilen çeşmenin yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yuvarlak 
kemerli, olan çeşme, bağımsız meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Havuzu 
olmayan yapının çeşme nişi, 2,37m genişliğinde, 2,25m derinliğinde ve 2,20m 
yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan 
çeşmenin kuzey duvarında, yerden 0,15m yüksekliğinde metal lüle bulunmaktadır. 
Lülenin her iki yanında yuvarlak kemerli niş, nişlerin üzerinde ise kitabe yer al-
maktadır. 

Çeşme duvarındaki taşlarda, yüzey kirliliği, renk bozulması ve biyolojik bozul-
malar gözlemlenmektedir. Yapının taşlarında gözlemlenen derz boşalması sonucu 
oluşan boşluklar, geleneksel ınkara harcı ve alçı sıva ile doldurulmuştur. Çeşme to-
nozu boyalıdır. Kemerlerinde kireç esaslı badana uygulanmış ve parça kayıplarının 
olduğu yerlerde bu badana dökülmüştür. Çeşme içindeki taşlarda beşeri tahribat 
tespit edilmiştir.

TEKKİYE ÇEŞMESİ
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Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Tumbağa (Altınboğa) Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi Medrese Mahallesi’nde 
yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim tarafından 
yapıldığı bilinmemektedir. Çeşme, Sultan İsa’nın kız kardeşi Tumbağa için yapılan 
türbenin içinde bulunmaktadır Çeşmenin bulunduğu yerde Melik Mansur Ahmed 
Küçük’ün vezirlerinden Altınboğa tarafından 14. yy’ın ortalarında yaptırılan türbe 
ve medreseden hareket ile çeşmenin de aynı tarihlerde inşa edildiği düşünülmekte-
dir (1). Yığma tekniğiyle inşa edilen çeşmenin yapımında, düzgün kesme ve moloz 
taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı olan çeşmeler gru-
buna girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,22m genişliğinde, 
3,57m derinliğinde ve 3,50m yüksekliğindedir. Merdiven ile inilen çeşmenin üst 
örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılmıştır. Çeşmenin kuzey 
duvarında yerden 0,25m yüksekliğindeki metal lüle, lülenin hemen üzerinde ise 
yuvarlak kemerli bardaklık bulunmaktadır. 

Çeşmenin doğu ve batı duvarında, sivri kemerli ve dikdörtgen formlu nişler 
bulunmaktadır. Çeşmenin taşları ile tonozunda, kireç esaslı badana uygulaması 
yapıldığı gözlemlenmiştir. Sıva ve badanada dökülmeler, taşlarda tuzlanma, renk 
bozulması ve kirlenme saptanmıştır. Yosun vb. yüzey birikimleri oldukça fazladır. 
Parça kayıplarının olduğu yerler ınkara harcıyla kapatılmıştır. Çeşmenin genelinde, 
yoğun doğal tahribat mevcuttur.

TUMBAĞA (ALTINBOĞA) ÇEŞMESİ
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Zinciriye Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Çeşmenin alınlığında şerit şeklinde Celî sülüs hatla yazılmış bir kitabe bu-
lunmaktadır. Kitabe büyük oranda tahrip olduğundan okunamamıştır. Ancak 1385 
tarihinde inşa edilen Zinciriye Medresesi’nin güney cephesine bitişik vaziyetteki bu 
çeşmenin de aynı tarihte inşa edildiği düşünülmektedir (1). Yığma tekniği ile inşa 
edilen çeşmenin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, 
yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının 
çeşme nişi, 2,50m genişliğinde, 1,27m derinliğinde ve 3,40m yüksekliğindedir. 
Beşik tonozlu çeşmenin kuzey duvarında, yerden yaklaşık 0,30m yüksekliğinde 
metal yapımı bir lüle bulunmaktadır. Lülenin hemen üzerinde çeşme nişini üç 
yönden çevreleyen ve büyük oranda tahrip edilmiş tek satırlık kitabe görülmek-
tedir. Kitabenin üzerinde yer alan çeşme nişinin alınlığı, istiridye kabuğu motifi ile 
hareketlendirilmiştir. 

Yapıda, son dönemlerde gerçekleştirilmiş herhangi bir restorasyon tespit 
edilmemiştir. Uzun süreli doğal etkenlerden kaynaklı duvar yüzeylerinde, aşınma, 
parça kopmaları, tuzlanma ve rutubetlenme söz konusudur. Bardaklık kısmının 
üzerinde bulunan kitabe özgün halini yitirmiş ve yazılarda silinmelerin olduğu    
saptanmıştır.

ZİNCİRİYE ÇEŞMESİ

Yıldız, İ. (2008). Mardin’deki Su Mimarisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
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Gül Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Sabancı Kent Müzesi’nin 
güney duvarında yer almaktadır. Doğuda bulunan nişin hemen üzerinde Arapça 
kitabenin başka bir yerden gerilip buraya yerleştirildiği düşünülmektedir. Yapım 
ya da tamir kitabesi olduğu düşünülen bu iki devşirme parçanın çeşme ile bağının 
olduğunu düşündüren herhangi bir veri elde edilememiştir. Yığma tekniği ile inşa 
edilen çeşmenin yapımında, kesme, düzgün kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Yu-
varlak kemerli olan çeşme, yapılara bağımlı olan çeşmeler grubuna girmektedir. 
Tek havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,55m genişliğinde, 1,35m derinliğinde 
ve 1,72m yüksekliğindedir. Beşik tonozlu olan çeşmenin kuzey duvarında, yerden 
0,65m yüksekliğinde metal yapımı lüle bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli bir niş 
içerisine yerleştirilen lülenin her iki yanında düz lentolu dikdörtgen formlu nişlere 
yer verilmiştir. 

Çeşmenin genelinde, taşlarda renk bozulması, aşınma, parça kayıpları gibi 
yoğun doğal tahribatın yanı sıra beşeri tahribat da mevcuttur.

GÜL ÇEŞMESİ
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Eskikale Mahallesi 2 No’lu Çeşme, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eskikale Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim 
tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin 
yapımında, kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, 
yapılardan bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının 
çeşme nişi, 3,65m genişliğinde, 3,95m derinliğinde ve 3,25m yüksekliğinde-
dir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan çeşmenin 
kuzey duvarında, yerden 0,20m yüksekliğinde suyun aktığı açıklık bulunmaktadır. 
Açıklığın hemen üzerinde dikdörtgen biçimli bardaklık yer almaktadır. Çeşitli 
formlarda nişlere yer verilen çeşmenin suyu, kanallar yolu ile doğu-batı yönünde 
3,50m ve kuzey-güney yönünde 3,70m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı serinletme 
havuzuna dökülmektedir. 

Çeşmenin genelinde, taşlarda parça kopmaları, renk bozulması, aşınmalar 
görülmektedir.

ESKİKALE MAHALLESİ
2 NO’LU ÇEŞME
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Eskikale Mahallesi 3 No’lu Çeşme, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eskikale Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim 
tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin 
yapımında, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, yapılardan 
bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 
3,20m genişliğinde, 3,25m derinliğinde ve 2,90m yüksekliğindedir. Üst örtüsü 
içten beşik tonoz; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan çeşmenin kuzey duvarında 
suyun aktığı açıklık bulunmaktadır. Çeşitli formlarda nişlere yer verilen çeşmenin 
suyu, kanallar yolu ile doğu-batı yönünde 2,75m, kuzey-güney yönünde 4,0m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı serinletme havuzunda toplanmaktadır. 

Taş yüzeylerinde derz boşalması, renk bozulması, biyolojik bozulmalar ve 
oluşumlar, erozyon sonucu aşınma ile parça kopmaları gözlemlenmektedir.

ESKİKALE MAHALLESİ
3 NO’LU ÇEŞME
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Kasımiye 1 No’lu Çeşme, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Medrese Mahallesi’nde yer 
almaktadır. İnşa kitabesi olmayan çeşmenin, ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinmemektedir. Yığma tekniği ile inşa edilen çeşmenin yapımında kesme taş kul-
lanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, yapılardan bağımsız olan çeşmeler grubuna 
girmektedir. Tek havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 2,80m genişliğinde, 1,50m 
derinliğinde ve 2,90m yüksekliğindedir. Üst örtüsü içten beşik tonoz; dıştan ise 
düz dam şeklinde yapılan çeşmenin kuzey duvarında, yerden 0,75m yüksekliğinde 
taş yapımı lüle bulunmaktadır. Doğu ve batısında oturma sekilerine yer verilen 
lülenin hemen üzerinde kaş kemerli bardaklık bulunmaktadır. 

Yüzeylerde renk bozulması, biyolojik bozulmalar, tuzlanma, rutubetlenme ve 
aşınma gözlemlenmektedir.

KASIMİYE 1 NO’LU ÇEŞME
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İcrun Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eski Kale (Qelit Mara) Ma-
hallesi’ndeki Deyrulzafaran Manastırı’nın güneydoğusunda yer alan Habis 
Mevkii’nde bulunmaktadır. Lülenin üzerinde yer alan ve kûfi harflerle kabartma 
tekniğinde yazılmış taş kitabeye göre Yakup tarafından M.900 (H.1494) tarihinde 
yaptırılmıştır. Çeşme, kesme taş ve düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Yuvar-
lak kemerli çeşme, bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. İki havuzdan oluşan 
yapının çeşme nişi, 1,20m genişliğinde, 0,45m derinliğinde ve 1,90m uzunluğun-
dadır. Üst örtüsü içten beşik tonozlu; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan çeşmenin 
kuzey duvarında, yerden 0,50 yüksekliğinde plastik lüle bulunmaktadır. 

Bugün aktif durumda olan çeşmenin genelinde, doğal ve beşerî tahribat söz 
konusudur.

İCRUN ÇEŞMESİ
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Mehmet Bikiç Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zın-
nar Mevkii’nde bulunmaktadır. Çeşmenin inşasında, kesme ve düzgün taş kul-
lanılmıştır. Üst örtüsü tamamen yıkılan çeşme, günümüzde metruk durumdadır. İki 
havuzdan oluşan yapının çeşme nişi, 3,65m genişliğinde ve 5,30m derinliğindedir. 
Çeşmenin batı duvarında, yuvarlık kemerli niş içerisinde suyun çıktığı açıklık bu-
lunmaktadır. Su açıklığının hemen üzerinde, lale ve Süleyman Mührü bulunmak-
tadır. Her iki yanına sütunceler yerleştirilmiş nişin içinde, 2 adet Arapça yazıt 
bulunmaktadır. Çeşitli formlarla nişlere yer verilen çeşmenin kuzeybatısında bulu-
nan nişin üzerinde, bitkisel süsleme ve helezonik bir motif bulunmaktadır. Mevcut 
izlerden hareketle çeşmenin, içten beşik havuzlu; dıştan ise üzeri düz dam ile örtülü 
olduğu düşünülmektedir. Çeşmenin doğusundaki kanal yardımı ile suyun ulaştığı 
4,75x5,75m ölçülerinde dikdörtgen planlı bir serinletme havuzu görülmektedir. 

Taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulmaları, parça kopmaları ve bitki oluşumu 
mevcuttur.

MEHMET BİKİÇ ÇEŞMESİ
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Beğene Çeşmesi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan çeşmenin, ne zaman ve 
kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Yığma tekniğiyle inşa edilen çeşmenin 
yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Sivri kemerli olan çeşme, 
bağımsız meydan çeşmeler grubuna girmektedir. İki havuzdan oluşan yapının 
çeşme nişi, 5,25m genişliğinde, 6,15m derinliğinde ve 7,10m yüksekliğindedir. 
Çeşme nişinin üzeri mukarnaslı olup her iki yanında sütuncelere yer verilmiştir. Üst 
örtüsü içten beşik tonozlu; dıştan ise düz dam şeklinde olan çeşmenin kuzeyinde, 
dikdörtgen formlu mukarnas süslemeli, doğu ve batısında ise basık kemerli nişe 
yer verilmiştir. 

Çeşmenin taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulmaları ve bitki oluşumu             
gözlemlenmektedir. Derzlerine sıva ile müdahale edilen yapının batı kanadında,                  
betonarme eklenti görülmektedir.

BEGENE ÇEŞMESİ



ARTUKLU       ANIT

234

Hasan Ammar (Ayyar) Çarşısı, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Teker Mahallesi’nde 
yer almaktadır. “L” planlı çarşı, kuzey-güney ve doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 
1. Cadde’den merdiven ile güneye inilen çarşıda, aralarında kot farkı bulunan, 
karşılıklı yerleştirilmiş, kare veya dikdörtgen planlı dükkânlar yer almaktadır. Doğu 
yönünde 10 adet, batı yönünde 11 adet şeklinde gruplanmış dükkânların üzerinde 
konutlar mevcuttur. Dükkânların büyük kısmı betonarmeden inşa edilmiş iken; 
geri kalanlar taş yapımıdır. Dükkân cepheleri, düz lentolu ve ahşap doğramalıdır. 
Dükkânların uzunlukları 2,80-8,80m, genişlikleri 2,30-3,55m, yükseklikleri 2,50-
4,0m arasında değişen ölçülerdedir. Tavanları genel olarak düz betonarme olup 
bazıları çapraz tonozludur. Taş yapıda olan dükkânlarda, kesme ve moloz taş kul-
lanılmıştır. Çarşının açık olan üst örtüsü, yakın zamanda çelik halatlar ve renkli 
brandalar ile kapatılmıştır (asma germe sistemleri ile). Bu çarşının doğusundan, 
Emir Hamamı’nın doğu girişine geçilmektedir. Çarşının doğu-batı doğrultusunda 
uzanan kısmında, kuzey cephede 17 adet, güney cephede ise 16 adet dikdörtgen 
planlı dükkân mevcuttur. Yuvarlak ve sivri kemerli girişleri bulunan dükkânların, 
kapı ve pencere doğramaları ahşap malzemeden olup, tavanları, beşik tonoz, 
çapraz tonoz ve yer yer düz tavanlıdır. Dükkânların genişlikleri 2,50- 3,50m ar-
asında, uzunlukları 6,80-8,0m arasında, yükseklikleri ise 2,50-4,0m arasında 
değişmektedir. 

Dükkânlarda sıva ve boya uygulanan yüzeylerde dökülmeler mevcuttur. Taş 
yüzeylerinde derz doldurma işlemi görülmekte; renk bozulması, biyolojik bozulma-
lar, yağmur akıntısı mevcuttur. Dükkânlardaki tonoz yüzeylerinde de sıva ve boya 
uygulaması yapılmış; bazı dükkânlardaki tonoz yüzeyleri ek olarak farklı malze-
meler ile kapatılmıştır. Bu yüzeylerdeki sıva ve boyalarda dökülmeler mevcuttur.

HASAN AMMAR (AYYAR) ÇARŞISI
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Aktarlar Çarşısı (Marangozcular Çarşısı), Mardin ili, Artuklu ilçesinin Teker 
Mahallesi’nde, Hasan Ammar (Ayyar) Çarşısı’nın doğu-batı yönünde uzanan 75. 
Sokak’ta başlamakta olup 75.-76. Sokaklar boyunca devam etmektedir. Aktarlar 
Çarşısı adı ile tescillenmiş olan çarşı, esnaf ve halk tarafından Marangozcular 
Çarşısı olarak adlandırılmakta ve işlev olarak da marangozcuların yer aldığı bir 
çarşı olarak kullanılmaktadır. 75. Sokak’ta, 15 adedi güneye, 13 adedi de kuzeye 
bakan sıralı dükkânlar, dikdörtgen planlıdır. Dükkânların uzunluğu 3,0-6,50m ar-
asında değişkenlik gösterir iken; bir dükkân 20,0m uzunluğundadır. Genişlikleri 
ortalama 3,0-5,0m arasında; yükseklikleri ise 3,0-4,0m’ler arasındadır. Alt katı 
özgün dokuda olan dükkânların üst kısmına betonarme eklentiler ile konut inşa 
edilmiştir. Yapıların özgün olan bölümlerinde kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Üst örtü olarak beşik tonoz ve yer yer çapraz tonoz tavan da görülmektedir. 
Doğu-batı yönünde uzanan 76. Sokak kuzey-güney yönlerine bakan karşılıklı 11’er 
dükkândan oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı dükkânlar,7,50-9,0m uzunluğa, 3,0-
3,50m genişliğe ve 3,0-4,0m arasında değişen yüksekliğe sahiptir. Güney yöne 
bakan 35 ve 36. parselde bulunan dükkânlar özgünlüğünü korumuştur. Bazı dük-
kânlar günümüzde kullanılmamaktadır. Bu parseller dışında yer alan diğer dükkân-
ların alt katı özgünlüğünü korur iken, üst bölümlerinde yeni betonarme yapılar inşa 
edilmiştir. Özgün olan yapılarda kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapıların üst 
örtülerinde beşik ve çapraz tonoz kullanılmıştır. Dükkân girişleri yuvarlak kemerli 
ve düz lentolu olan yapıların kapı doğramalarında genelde demir ve yer yer ahşap 
malzeme kullanılmıştır. Dükkânların üzerinde bulunan konutların özgün bölümler-
inde, pencere açıklıkları dikdörtgen ve kemerleri yuvarlak formludur. Doğramaları 
ahşap olan pencerelerde, demir korkuluklar mevcuttur. Dükkânlarda kemerlerle 
oluşturulmuş nişlerin içerisinde yer alan sivri kemerli camekânlar yapılmıştır. 
Kuzey yönüne bakan dükkânlar, tek katlı betonarme yapılardır. Düz lentolu kapılar-
da demir malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı dükkânlar, yaklaşık olarak 
3,40-4,0m genişliğinde 7,50-7,80m derinliğinde ve 3,80-4,0m yüksekliğindedir. 

Taş yüzeylerinde doğal etkenlerden dolayı renk bozulması, yağmur akıntıları, 
taş aralarında derz doldurma işlemleri, sokak yazıları ve yer yer sıvanmış taşlar gö-
zlemlenmektedir. Çarşı içerisinde yer alan dükkanlarda, sıva ile boya dökülmeleri, 
rutubetlenme, cephelerde malzeme kayıpları, renk bozulması ve çatlaklar söz 
konusudur. Yapının genelinde doğal ve beşeri tahribat mevcuttur.

AKTARLAR ÇARŞISI
(MARANGOZCULAR ÇARŞISI)
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Revaklı Çarşı 1, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Çarşının adı çeşitli dönemlerde değişmiştir; günümüzde Tellallar / Sipahiler Çarşısı 
olarak da adlandırılmaktadır. Dükkânlar, kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. 
Çarşı, 78. Sokak’ın kuzey ve güney yönüne bakan revaklar ve arkalarında farklı 
derinlikleri olan, dikdörtgen planlı dükkânlardan oluşmaktadır. Çarşıda kuzey 
yönüne bakan 9 adet, güneye yönüne bakan 2 adet küçük, 8 adet büyük olmak 
üzere toplam 19 adet dükkân yer almaktadır. Çarşının doğusunda çapraz tono-
zlu revakı olan ve arkası cafe olarak kullanılan bir dükkân mevcuttur. Sokağın 
kuzey ve güneyinde, sivri kemerli ve çapraz tonozlu iki sıra revak bulunmaktadır. 
Sokak, doğu-batı yönünde 36,0m, kuzey-güney yönünde 3,0m olup; revak geniş-
likleri güneye bakan dükkân önleri için 2,0m ve kuzeye bakan dükkân önleri için 
2,50m’dir. Dükkânların önünde yer alan, karşılıklı yerleştirilmiş revak ayakları aynı 
hizada olmayıp şaşırtmalı şekilde dizilmiştir. Üst örtüler revaklarda çapraz tonoz; 
dükkânlarda çapraz ve beşik tonozludur. Bir dükkânda düz tavan görülmektedir. 
Dükkân ölçüleri, 5,90-6,40m uzunluğunda, 3,0-3,80m genişliğinde ve 2,50-
3,70m yükseklikleri arasında değişmektedir. Güney revaklarının bittiği yerde, 
doğu yönünde diğer çarşılara geçişi sağlayan merdivenli bir sokak yer almak-
tadır. Çarşının kuzeye bakan dükkânlarından batıda yer alanının revak yüksekliği 
diğerlerinden fazladır. Dükkânların kapıları metal malzemelidir ve sivri kemerli niş      
içerisine yerleştirilmiştir. İki dükkânda ise kapılar ahşap yapımıdır. 

Revaklarda uzun süreli doğal etkenler nedeniyle, bitkisel oluşum, tuzlanma 
ve kirlenmeler gözlenmektedir. Tonoz yüzeylerine sıva ve boya uygulanmıştır; 
yüzeylerde dökülmeler, rutubetlenme, küflenme ve renk bozulması mevcuttur. 
Çörtenlerden akan sulardan kaynaklı duvar yüzeylerinde biyolojik bozulmalar                      
gözlemlenmiştir.

REVAKLI ÇARŞI 1
(TELLALLAR / SİPAHİLER ÇARŞISI)
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Zahireciler Çarşısı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Dükkânlar, özgün dokuda olup kesme taştan inşa edilmiştir. 70. Sokak’ta 
bulunan çarşıdaki dükkânlar dört cepheye de bakmaktadır. Dükkânların ortasında 
kalan alan, meydan hissi vermektedir. Çarşı, Revaklı Çarşı 1’in doğusundan aşağı 
kota inen merdivenler ile başlamaktadır. Çarşının güneybatısındaki sokaktan ise 
Bakırcılar Çarşısı’na geçilmektedir. Dükkânlardan 11’i güneye, 3’ü batıya, 3’ü 
doğuya ve 12 adedi kuzeye bakıp farklı yerlerde bulunmaktadır. Dükkânlar, dik-
dörtgen planlı ve düz damlı olup; girişlerinde sivri ve yuvarlak kemer içerisine 
alınan genelde ahşap malzemeli ve yer yer metal kapılar görülmektedir. Üst örtü 
olarak çapraz ve beşik tonoz kullanılmıştır. Bir dükkânda düz tavan gözlenmiştir. 
Dükkânların uzunlukları 3,0- 8,40m, genişlikleri 2,50-4,90m ve yükseklikleri 
2,90-3,30m’ler arasında değişmektedir. Dükkânlar, kuzey-güney yönde eğime 
oturduğundan bazı dükkânlara basamaklarla girilmektedir. Güneye bakan dük-
kânlardan birinde ağır tahribat söz konusu olup tavanı yıkılmış ve yerine ahşap 
malzeme kullanılarak düz tavan yapılmıştır. Yapılar tek katlıdır ve yapıların üzer-
inde konutlar bulunmamaktadır. Doğuda bulunan 4 katlı betonarme yapı, dokuyu 
bozması nedeniyle hemen dikkati çekmektedir. Dükkânların bazılarında tepe 
penceresi mevcuttur. 

İç mekânda tonoz ve duvar yüzeylerinde uzun süreli doğal etkenler nedeniyle 
renk bozulması, rutubetlenme ve dökülme görülmektedir. Cephe taşlarında ise      
biyolojik bozulmalar ve kirlenmeler gözlenmektedir.

ZAHİRECİLER ÇARŞISI
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Arasa Çarşısı (Kapalı Çarşı), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Ay Işığı Sokak’ta yer alan çarşının üç girişi mevcuttur. İki giriş 
aynı kotta yer alır iken, üçüncü giriş, 1. Cadde’den inilen ve yapı içinde kalan mer-
diven ile kullanılmaktadır. Çarşının, doğu-batı aksında şekillenen dükkânlar, kuzey 
cephede 7 adet, güney cephede 7 adet olmak üzere toplam 14 adettir. Dükkânlara 
geçiş, sivri kemerli niş içerisine yerleştirilmiş ahşap kapılardan sağlanmaktadır. 
Dükkânların üst örtüsü çapraz tonozludur. Dükkânların önünde bulunan mekânın 
(koridor) üst örtüsü, betonarme ve düz tavanlıdır. Aynı kotta ve doğu-batı yönünde 
bulunan çarşı girişleri, yuvarlak kemerli ve her iki girişi çapraz tonozludur. Dikdört-
gen bir alana oturtulan çarşı yapısının, genişliği 13,50m, derinliği 24,0m ve yükse-
kliği ise 4,0m’dir. Çarşının içindeki dükkânların uzunlukları 3,0-7,20m, genişlikleri 
3,50-7,0m, yükseklikleri ise 3,50-4,0m arasında değişkenlik göstermektedir. Bazı 
dükkânların girişleri düz lentoludur. 

Dükkân cephelerindeki taş yüzeylerinde tuzlanma, kirlenme gözlemlenmekte-
dir. Dükkânların iç mekânındaki tonoz ve duvar yüzeylerinde ise yoğun bir şekilde, 
rutubetlenme, sıva ve boya da dökülmeler tespit edilmiştir.

ARASA (KAPALI) ÇARŞISI
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Demirciler Çarşısı, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Çarşıya, Kasaplar Çarşısı’nın batısında bulunan merdivenler ile geçil-
mektedir. Betonarme ve özgün taş dokulu çarşı, 1. Cadde’nin alt sokağında yer 
almaktadır. Dükkânlar, çarşının kuzey ve güney cephelerine bakmaktadır. Özgün 
taş doku üzerine betonarme konutlar inşa edilmiştir. Kunduracılar Çarşısı ile aynı 
sokakta olduğu için dükkân sayısı tespit edilememiştir. Düz damlı ve dikdörtgen 
planlı olan dükkânların girişleri sivri kemer içine yerleştirilmiştir. Demir kapılar, 
yer yer düz lentolu ve demir kepenklidir. Bazı kapıların üzerinde farklı motifli 
desenler yer almaktadır. Dükkânların uzunlukları 4,20-7,50m, genişlikleri 2,70-
4,40m ve yükseklikleri 2,40-3,50m arasında değişkenlik göstermektedir. 

Uzun süreli doğal etkenlerden dolayı dükkânların cephe taşlarında parça kop-
maları, renk bozulması, aşınma, biyolojik bozulmalar, sıva ve boya dökülmeleri      
gözlemlenmektedir. Yüzeylerde dökülme ve rutubetlenme tespit edilmiştir.

DEMİRCİLER ÇARŞISI
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Leblebiciler Çarşısı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Özgün dokudaki dükkânlar, kesme ve moloz taştan, diğer yapılar ise bet-
onarmeden inşa edilmiştir. Sokakta yer alan dükkânlar, dört cepheye bakmaktadır. 
Çarşı, İpekçiler Çarşısı’ndan başlayıp Sümerciler Çarşısı’na kadar devam eder. 
Çarşı, kuzeye bakan beş, güneye bakan yedi, batıya bakan üç, doğuya bakan iki 
dükkândan oluşmaktadır. Dükkânlar, dikdörtgen planlı ve düz dam şeklinde inşa 
edilmiştir. Girişlerde bir adet sivri kemer ve taş lento içerisine alınmış metal mal-
zemeli kapılar ve kepenkler bulunmaktadır. Üst örtüleri betonarme olan yapılarda 
çoğunlukla kullanılan düz tavanın yanı sıra bir dükkânda çapraz tonoza yer verilm-
iştir. Dükkânların uzunlukları 1,80-11,40m, genişlikleri 2,50-4,0m, yükseklikleri 
2,10-3,40m arasında değişmektedir. Dükkânlar eğime uygun inşa edildiğinden 
dolayı bazı dükkânların giriş kısımlarına merdiven eklentileri yapılmıştır. Tek katlı 
yapıların yanı sıra bazı yapıların üzerine betonarme konut eklenmiştir. 

Yakın zamanda restorasyon çalışması yapılmamıştır. Dış yüzeyleri özgün 
dokulu olan dükkânlarda rutubetlenme, biyolojik oluşumlar, derzlerde boşalma ve 
taşlarda renk bozulması görülmektedir. Betonarme yüzeylerindeki sıva ve boyalar-
da ise dökülmeler görülmektedir. İç mekânların yüzeyleri boyalı olup rutubet ve 
dökülmeler gözlenmektedir.

LEBLEBİCİLER ÇARŞISI
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Yemeniciler Çarşısı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Doğu-batı doğrultusunda, Ayışığı 129 Sokak boyunca uzanan dükkânlar, 
kuzey ve güneye bakmaktadır. Çarşının diğer bölümü, güneye inen 102. Sokak 
boyunca devam eden ve doğu-batı yönüne bakan dükkânlardan oluşmaktadır. 102. 
Sokak sonrası güneydeki Giyimciler Çarşısı’na ulaşılmaktadır. Çarşının doğusun-
da, Sobacılar-Borucular Çarşısı olarak bilinen Şapkacılar Çarşısı yer almaktadır. 
Çarşının sınırları tam olarak belli olmamak ile birlikte kuzeye bakan 40 adet, 
güneye bakan ise 46 adet dükkân bulunmaktadır. Dükkânlar, dikdörtgen planlıdır. 
Dükkânların girişleri, sivri kemer, yuvarlak kemer ve düz lento gibi farklılıklar 
göstermektedir. Girişlerde, özgün ahşap kapıların yanı sıra çoğunlukla metal 
kapılar ve kepenkler kullanılmaktadır. Üst örtü olarak çapraz tonoz, beşik tonoz ve 
betonarme düz tavan gözlemlenmektedir. Dükkân ölçüleri değişkenlik göstermek 
ile birlikte; uzunlukları 3,90-8,90m, genişlikleri 2,20-11,0m, yükseklikleri 2,60-
3,60m arasındadır. Dükkânların üstüne genellikle betonarme konut inşa edilmiştir. 
Tek katlı dükkânlar da mevcuttur. 

Çarşıya bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Özgün 
taş dokulu dükkânlar, yoğun tahribat görmüştür. Taş dokulu yüzeylerde içten ve 
dıştan renk bozulması, derz boşalmaları, üzeri sıvalı taşlarda sıva dökülmeleri ve 
rutubet görülmektedir. Boyalı yüzeylerde ise dökülme, çatlama, rutubetlenme ve 
yer yer biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir.

YEMENİCİLER
(MARANGOZCULAR) ÇARŞISI
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2. Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Gül Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Dikdörtgen 
planlı abbara, kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanmaktadır. Eğim yönünde uzanan 
abbara, mekânları ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğime uydurularak inşa 
edildiği için yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 13,30m 
olan abbaranın yüksekliği, ortalama 3,90m, genişliği ise 2,05m ölçülerindedir. 
Girişleri sivri kemerli olan yapı, beşik tonozludur. 

Taşlarda yer yer renk bozulması ve yosunlaşma gözlemlenmektedir.

2. SOKAK ABBARASI
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6. Sokak Çabuk Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniğinde inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kul-
lanılmıştır. Dikdörtgen planlı abbara, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. 
Eğim yönünde uzanan yapı, mekân ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Yüksekliği 
ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 10,35m olan abbaranın yükse-
kliği, ortalama 2,0m, genişliği ise 2,57m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan 
yapının üzeri beşik tonozludur. 

Tonoz yüzeylerinde sıva ve boya uygulaması tespit edilen yapıda, dökülmeler 
gözlemlenmektedir. Taş yüzeylerinde tuzlanma ve renk bozulması tespit edilmiştir.

6.SOKAK ÇABUK ABBARASI
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38 Kuzu Sokak 1 No’lu Abbara, Mardin ili, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Yığma tekniğinde inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı abbara, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmak-
tadır. Eğim yönünde uzanan yapı, mekânları birbirine bağlamaktadır. Eğimden 
dolayı yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 6,80m 
olan abbaranın ortalama yüksekliği, 3,10m, genişliği ise 3,50m ölçülerindedir. 
Girişleri sivri kemerli olan yapının üzeri çapraz tonozludur. 

Tonoz yüzeylerinde sıva ve boya uygulaması tespit edilen yapıda rutubetlenme 
ve dökülmeler gözlemlenmektedir. Derz doldurma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Duvar yüzeylerinde yangından kaynaklı is mevcuttur.

38 KUZU SOKAK 1 NO’LU ABBARA
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38 Kuzu Sokak 2 No’lu Abbara, Mardin ili, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Yığma tekniğinde inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı abbara, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmak-
tadır. Eğim yönünde uzanan yapı, mekânları ve sokakları birbirine bağlamaktadır. 
Eğimden dolayı yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzu-
nluğu 22,80m olan abbaranın yüksekliği, ortalama 2,95m, genişliği ise 3,10m 
ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan yapının üzeri, beşik ve çapraz tonozludur. 

Yapının güneybatısındaki tonoz yüzeylerinde sıva ve boya uygulaması görülür 
iken, kuzeybatı tarafında görülmemektedir. Güneybatı tonozunda rutubetlenme 
ve dökülmeler mevcuttur. Her iki yön duvarında tuzlanma, parça kopması ve taş 
yüzeyinde renk bozulması gözlemlenmiştir.

38 KUZU SOKAK 2 NO’LU ABBARA
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38 Kuzu Sokak 3 No’lu Abbara, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Yığma tekniğinde inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı abbara, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzan-
maktadır. Eğim yönünde uzanan yapı, mekânları birbirine bağlamaktadır. Eğim-
den dolayı yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 
18,80m olan abbaranın yüksekliği, ortalama 2,44m, genişliği ise 2,55m ölçüler-
indedir. Girişleri sivri kemerli olan yapının üzeri, beşik tonozludur. 

Yüzeylerinde rutubetlenme ve dökülmeler mevcuttur. Taş yüzeylerinde parça 
kopmaları, tuzlanma ve duvar yüzeyinde yazı gözlemlenmektedir.

38 KUZU SOKAK 3 NO’LU ABBARA
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257 Şenler Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniğinde inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Dikdört-
gen planlı abbara, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Eğim yönünde uzanan yapı, 
mekânları birbirine bağlamaktadır. Yükseklik ve genişliği değişkenlik göstermek-
tedir. Uzunluğu 12,50m olan abbaranın yüksekliği, ortalama 4,30m, genişliği ise 
2,65m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan yapı, beşik tonozludur. 

Abbaranın taş yüzeylerinde, renk bozulması görülmektedir.

257 ŞENLER SOKAK ABBARA
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273 Gürül Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Gül Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Dikdörtgen planlı abbara, doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Eğim yönünde uzanan 
abbara, mekânları ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğime uydurularak inşa 
edildiği için yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 6,10m 
olan abbaranın yüksekliği, ortalama 3,40m, genişliği ise 2,26m ölçülerindedir. 
Girişleri sivri kemerli olan yapı, beşik tonozludur. 

Taş yüzeylerinde tuzlanma ve çiçeklenmeler mevcuttur.

273 GÜRÜL SOKAK ABBARASI
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ADI 34 SİLLE SOKAK ABBARASI ENVANTER NO ADA 345

ANIT

İLİ MARDİN MEVKİ PAFTA N45-a-20-c-2-c

İLÇESİ ARTUKLU MAHALLESİ ŞEHİDİYE HARİTA NO PARSEL 1

YAPI TÜRÜ YAPIM TARİHİ YAPAN

SOSYAL YAPILAR

YAPTIRAN

KOORDİNATLAR

X : 37,314184 Y : 40,746025 Z : 1061,1

MİMARİ ÇAĞI KİTABE

YOK

KORUMA DURUMU

TAŞIYICI

İYİ

DIŞ YAPI

İYİ

ÜST YAPI

İYİ

İÇ YAPI

İYİ

SÜSLEME ELEMANLARI

RUTUBET

İZİ VAR

BUGÜNKÜ SAHİBİ

ÖZGÜN KULLANIM

ABBARA

ÖNERİLEN KULLANIM

ABBARA

BUGÜNKÜ KULLANIM

ABBARA

TEKNİK BİLGİLER

YAPIM TEKNİĞİ

YIĞMA

MALZEME

KESME TAŞ

KANALİZASYON ELEKTRİK ISITMA KAT ADETİ

YOK VAR YOK

HAZIRLAYANLAR KONTROL EDENLER

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ

YAPILAN ONARIMLAR

ABBARANIN TAŞ YÜZEYLERİNE, SIVA VE BOYA UYGULAMASI YAPILMIŞTIR. TAŞLARIN DERZLERİ HARÇ İLE

DOLDURULMUŞTUR.

34 Sille Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Dikdört-
gen planlı abbara, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Eğim yönünde uzanan ab-
bara, mekân ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğime uydurularak inşa edildiği 
için yapının, yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 11,75m 
olan abbaranın yüksekliği ortalama 3,10m, genişliği ise 1,80m ölçülerindedir. 
Girişleri sivri kemerli olan yapının üzeri beşik tonozludur.

Taş yüzeylerine, sıva ve boya uygulaması yapılmıştır. Taşların derzleri harç ile 
doldurulmuştur. Beşeri tahribata uğrayan yapıda, tuzlanma ve yapının taşlarında 
renk bozulması tespit edilmiştir.

34 SİLLE SOKAK ABBARASI
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26. Sokak Abbarası (Molla Halil), Mardin ili, Artuklu ilçesi Şehidiye Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme taş kul-
lanılmıştır. Eğim yönünde uzanan “L” planlı abbara, sokakları birbirine bağlam-
aktadır. Eğimden dolayı ölçüleri farklılık göstermektedir. Uzunluğu 12,20m olan 
abbaranın ortalama yüksekliği, 3,30m, genişliği ise 2,50m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan abbaranın üzeri, çapraz tonozludur. 

Abbaranın nispeten iyi bir durumda olduğu söylenebilmektedir. Derzlerdeki     
ınkara sıvalarının yenilendiği; bazı taşlarda parça kayıplarının ve renk bozulmasının 
olduğu görülmektedir. Kemerlerde renk bozulması, yüzey kirliliği ve tuzlanma 
tespit edilmiştir. Yapıda doğal tahribat söz konusudur.

26. SOKAK ABBARASI
(MOLLA HALİL)
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30 Gölge Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şehidiye Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme ve düzgün kesme 
taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı abbara, kuzey-güney yönünde uzanarak me-
kânları ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğime uydurularak inşa edildiği için 
yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 5,90m olan 
abbaranın yüksekliği, ortalama 2,67m, genişliği ise 4,10m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan yapının üzeri, beşik tonozludur. 

Abbaranın tonoz boyalarında, rutubet ve dökülmeler gözlemlenmektedir.      
Kesme taşlarda, erozyon sonucu aşınma ve bazı taşlarda parça kayıpları, biyolojik      
bozulmalar, tuzlanma, yüzey kirliliği ve renk bozulması tespit edilmiştir.

30 GÖLGE SOKAK ABBARASI
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61 Kürk Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Doğu-
batı doğrultusunda uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğim yönünde uzanan yapı, 
sokak ve mekânları birbirine bağlamaktadır. Eğimden dolayı ölçüleri değişkenlik 
gösteren abbaranın uzunluğu, 14,40m, yüksekliği ortalama 3,50m, genişliği ise 
2,70m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli ve üst örtüsü ise beşik tonozludur. 

Restorasyon çalışması sonucu, tonoz yüzeyleri boyanmış ve taşların bir kısmı 
kireç esaslı badana ile sıvanmıştır. Kuzey duvarı tamamen boyalıdır. Kesme taşlar-
da, renk bozulması ve yüzey kirliliği yoğun bir şekilde görülmektedir. Erozyon 
sonucu taşlarda, aşınma ve parça kopmaları oluşmuştur. Parça kaybı oluşan ye-
rler ve boşalan derzler, ınkara sıva ile doldurulmuştur. Yapının tavanında biyolojik 
oluşumlar görülmektedir.

61 KÜRK SOKAK ABBARASI
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69 Mutsuzlar Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Doğu-
batı yönünde uzanan ve dikdörtgen planlı abbara, mekânları ve sokakları birbirine 
bağlamaktadır. Eğim yönünde uzanan abbaranın ölçüleri farklılıklar göstermekte-
dir. Uzunluğu 6,0m, yüksekliği ortalama 2,30m ve genişliği 1,90m’dir. Girişleri 
sivri kemerli olan abbaranın üzeri, beşik tonozludur. 

Restorasyon çalışması geçiren abbaranın tonoz yüzeyi boyanmıştır. Yapıda 
çatlaklar ve kısmi dökülmeler gözlemlenmiştir. Duvarlarında renk bozulmaları, 
tuzlanmalar ve parça kayıpları tespit edilmiştir. Kireç esaslı badanayla sıvanan 
kemerin bazı bölümlerinde dökülme, tuzlanma ve parça kayıpları saptanmıştır.

69 MUTSUZLAR SOKAK ABBARASI
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73 Turunçgiller Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. 
Doğu-batı yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğim yönünde uzanan ab-
bara, mekânları ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğimden dolayı yapının yük-
sekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 6,50m olan abbaranın 
ortalama yüksekliği 2,33m, genişliği ise 0,86m ölçülerindedir. Abbaranın üzeri, 
yarım tonoz ile örtülmüş ve batı kanadı duvara yaslandırılmıştır. 

Restorasyon çalışması geçiren yapının tonoz duvarları boyanmıştır. Bu            
boyalarda kabarma ve çatlaklar görülmektedir. Taşlarda yoğun olarak renk             
bozulması ve kirlenme gözlemlenmiştir.

73 TURUNÇGİLLER
SOKAK ABBARASI
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Duygular 1 Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. 
Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı abbara, sokak ve mekânları birbirine 
bağlamaktadır. Eğim yönünde uzanan ve ölçüleri değişkenlik gösteren abbaranın 
uzunluğu, 7,50m, yüksekliği ortalama 2,45m, genişliği ise 2,25m’dir. Girişleri sivri 
kemerli olan abbaranın üzeri çapraz tonozludur. 

Kesme taşlarda rutubetlenme, renk bozulması, yüzey kirliliği, biyolojik              
bozulmalar ve tuzlanma görülmektedir. Kemerdeki taşlarda, erozyon sonucu parça 
kaybı tespit edilmiştir.

DUYGULAR 1 SOKAK ABBARASI
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55. Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Teker Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Kuzey-güney 
yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı yapının yüksekliği ve 
genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 14,50m olan abbaranın ortalama 
yüksekliği, 2,60m, genişliği ise 2,50m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan 
yapının üzeri, beşik ve çapraz tonozludur. Restorasyon geçiren yapının tonoz yüzey-
lerinde sıva ve boya uygulaması yapılmış, sıvada çatlama, kabarma ve rutubetle-

nme tespit edilmiştir. Duvar yüzeylerindeki derzler harç ile doldurulmuştur. Yapının 
taş yüzeylerinde, aşınma ve parça kayıpları gözlemlenmektedir. Taş yüzeylerinde, 
doğal ve beşeri kaynaklı renk bozulması, kemerlerde ise biyolojik bozulmalar sapt-
anmıştır. Kuzey kemer taşının üstündeki taş bingilerde, renk bozulması ve parça 
kopmaları vardır. Abbaradan geçiş sağlanan evin duvar yüzeyinde, sıva dökülmeleri, 
parça kopmaları ve süsleme detaylarında aşınmalar gözlemlenmiştir. Parça kop-
malarının bulunduğu kemer yüzeyinde harç ile doldurma uygulaması yapılmıştır.

55. SOKAK ABBARASI
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56. Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Kuzey-güney yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğim yönünde uzanan 
abbaranın uzunluğu 14,10m, ortalama yüksekliği, 2,34m ve genişliği ise 2,10m’dir. 
Girişleri kuzeyde sivri kemerli, güneyde ise yuvarlak kemerli olan abbaranın üzeri, 
beşik tonozludur. 

Restorasyon geçiren yapının tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Söz konusu yüzey-
lerin boyalarında dökülme, çatlama ve kabarmaların olduğu gözlemlenmektedir. 
Erozyon sonucu aşınma ve bazı taşlarda parça kayıpları ile derz boşalmaları tespit 
edilmiştir. Taş yüzeylerinde renk bozulması mevcuttur.

56. SOKAK ABBARASI
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Ahubaba 16 Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kul-
lanılmıştır. Doğu-batı yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı 
yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 7,15m olan 
abbaranın ortalama yüksekliği, 3,25m ve genişliği 2,50m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan abbaranın üzeri, beşik ve çapraz tonozludur. 

Restorasyon çalışması sonucunda tonoz yüzeylerinin boyandığı ve bu boyalar-
da dökülme, kabarma ve rutubetlenmenin olduğu gözlemlenmektedir. Erozyon      
sonucu aşınma ve taşlarda parça kayıpları tespit edilmiştir. Taşlarda tuzlanma, 
renk bozulması ve yüzey kirliliği görülmektedir.

AHUBABA 16 SOKAK ABBARASI
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Ladik 11 Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniğiyle inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Kuzey-güney yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğim yönünde uzanan 
abbara, mekân ve sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğimden dolayı yapının yük-
sekliği ve genişliği, değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 5,25m olan abbaranın 
ortalama yüksekliği 2, 20m ve genişliği, ise 2,0m ölçülerindedir. Girişleri sivri 
kemerli olan yapının üzeri, beşik tonozludur. 

Taş yüzeylerinde renk bozulması, tuzlanma ile erozyon sonucu taş                        
yüzeylerinde aşınma ve parça kayıpları tespit edilmiştir. Yapı döşemesinde,        
segregasyon mevcuttur.

LADİK 11 SOKAK ABBARASI
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21. Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Yeni Kapı Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. Kuzey-
güney doğrultusunda uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Yapı, mekânları ve 
sokakları birbirine bağlamaktadır. Eğimden dolayı yapının yüksekliği ve genişliği 
değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 7,50m olan abbaranın ortalama yüksekliği, 
3,06m ve genişliği ise 2,52m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan yapının 
üzeri çapraz tonozludur. 

Restorasyon geçiren yapının tonoz yüzeylerinde, sıva ve boya uygulaması 
yapılmış; sıvada renk bozulması, çatlama ve dökülme tespit edilmiştir. Taş 
yüzeylerinde parça kopmaları, dökülmeler, doğal ve beşeri kaynaklı kararmalar                
gözlemlenmektedir. Yapı, yoğun bir tahribata maruz kalmıştır.

21. SOKAK ABBARASI



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

261

109 Mertler Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ulu Camii Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme taş kullanılmıştır. 
Kuzey-güney yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı yapının 
yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 8,75m olan ab-
baranın ortalama yüksekliği, 2,95m ve genişliği ise 2,90m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan yapının üzeri beşik tonozludur. 

Restorasyon çalışması sonucunda yapının tonoz yüzeylerinde, sıva ile boya 
uygulaması yapılmış, sıvada dökülme, çatlama ve rutubetlenme tespit edilm-
iştir. Duvar yüzeylerindeki derz dolguları harç ile doldurulmuştur. Abbaranın taş 
yüzeylerinde, aşınma, parça kopmaları, doğal ve beşeri kaynaklı renk bozulması              
gözlemlenmektedir.

109 MERTLER SOKAK ABBARASI
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126 Dündar Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Ulu Camii Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kullanılmıştır. 
Doğu-batı doğrultusunda uzanan abbara, mekânları ve sokakları birbirine bağlam-
aktadır. Eğimden dolayı yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. 
Uzunluğu 8,55m olan abbaranın ortalama yüksekliği, 2,25m ve genişliği 3,07m 
ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli olan yapının üzeri çapraz tonozludur. 

Restorasyon çalışmaları sonucunda tonoz yüzeylerinde sıva ve boya uy-
gulaması yapılmış, sıvada renk bozulması, çatlamalar ve rutubetlenme tespit 
edilmiştir. Taş yüzeylerinde aşınma, parça kopmaları, doğal ve beşeri kaynaklı                                
kararmalar gözlemlenmektedir.

126 DÜNDAR SOKAK ABBARASI
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174 Yaylacık Sokak 1 No’lu Abbara, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Eminettin 
Mahallesi’nde yer almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kul-
lanılmıştır. Eğim yönünde uzanan “L” planlı abbara, sokak ve mekânları birbirine 
bağlamaktadır. Uzunluğu 10,45m, ortalama yüksekliği, 2,80m ve genişliği 2,70m 
ölçülerinde olan abbaranın yüksekliği ve genişliği, eğimden dolayı değişkenlik 
göstermektedir. Girişleri sivri kemerli olan abbaranın üzeri, çapraz ve beşik to-
nozludur. 

Taşların bazılarında renk bozulmaları mevcuttur. Boyalarda dökülme,                
kabarma ve rutubetlenme görülmektedir. Taşlarda renk bozulması ve biyolojik               
oluşumlara rastlanmaktadır. Erozyon sonucu taşlarda aşınma ve parça kopmaları 
tespit edilmiştir.

174 YAYLACIK SOKAK
1 NO’LU ABBARA
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Subaşı Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Latifiye Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kullanılmıştır. Kuzey-
güney doğrultusunda uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı yapının 
yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 19,30m olan ab-
baranın ortalama yüksekliği ,3,20m, genişliği ise 3,40m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan abbaranın üzeri, beşik ve çapraz tonozludur. 

Yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda tonoz yüzeyleri boyanmıştır. 
Boyada dökülme, kabarma ve rutubetlenme görülmektedir. Duvar yüzeyindeki 
kesme taşlarda, renk bozulmaları, aşınma ve yer yer parça kayıpları, küflenme ve              
duvarlara yazı yazılması gibi hem doğal hem de beşeri tahribatlar söz konusudur.

SUBAŞI SOKAK ABBARASI
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213 Meydan Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Çabuk Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kullanılmıştır. 
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı 
yapının yüksekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 11,70m olan 
abbaranın ortalama yüksekliği, 2,25m ve ggenişliği 1,75m ölçülerindedir. Girişleri 
sivri kemerli olan abbaranın üzeri, beşik tonozludur. 

Yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda tonoz yüzeyleri boyanmıştır.     
Boyada dökülme, kararma ve nemlenme görülmektedir. Duvar yüzeyindeki          
kesme taşlarda, renk bozulmaları mevcuttur. Erozyon sonucu aşınma ve yer yer 
parça kayıpları mevcuttur.

213 MEYDAN SOKAK ABBARASI
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235 Beyler Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kullanılmıştır. Doğu-batı 
doğrultusunda uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğimden dolayı yapının yük-
sekliği ve genişliği değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 15,50m olan abbaranın 
ortalama yüksekliği, 1,90m, genişliği ise 2,45m’dir. Girişleri sivri kemerli olan 
abbaranın üzeri beşik tonozludur. 

Yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yapının tonoz yüzeyleri                      
boyanmıştır. Boyada dökülme, renk bozulmaları ve rutubetlenme görülmektedir. 
Duvarın yüzeyindeki kesme taşlarda, renk bozulmaları, aşınma ve yer yer parça 
kayıplar mevcuttur. Yapı, doğal ve beşeri kaynaklı tahribata maruz kalmıştır.

235 BEYLER SOKAK ABBARASI
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233 Sarılar Sokak Abbarası, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda kesme taş kullanılmıştır. Kuzey-
güney yönünde uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Eğim yönünde uzanan ab-
baranın ölçüleri değişkenlik göstermektedir. Uzunluğu 11,60m olan abbaranın, 
ortalama yüksekliği 3,0m, genişliği ise 3,0m ölçülerindedir. Girişleri sivri kemerli 
olan abbaranın üzeri beşik ve çapraz tonozludur. 

Restorasyon çalışması sonucu taş yüzeylerinde derz doldurmaları mevcuttur. 
Taşlarda yer yer renk bozulması ve biyolojik bozulmalar gözlemlenmektedir. Tonoz 
yüzeyleri sıva ve boya ile kapatılmıştır.

233 SARILAR SOKAK ABBARASI
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Firdevs Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Nusaybin Yolu’nun 
güney tarafında yer almaktadır. Artuklu hükümdarı Melik Mansur Necmeddin için 
söylenen “baharda makam-ı Dicle’de, yazı ravzayı Firdevs’te (Firdevs bahçesi), 
güzü Rişmil, kışı Harzem’de geçirirdi” sözlerinden Artuklu hükümdarlarının yazlık 
mekanı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Hem Mardin hem de Mezopotamya man-
zaralı yapı, 13. yüzyıla tarihlenir. Selsebilli eyvanı, cihannüması ve bahçesi ile Ar-
tuklu Dönemi’nin önemli yapılarından biri olan kasır, bugün Ensari ailesi tarafından 
kullanılmaktadır (1). Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yön-
lendirilmiştir. Avlulu, teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Yapıya giriş, doğu cephesinde 
yer alan yuvarlak kemerli tek kanatlı metal kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen plan-
lı bir avlunun etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Kasır, eyvanın su ile 
birlikte tasarlandığı erken tarihli örneklerden biridir. Avlunun doğusunda 6,70m 
genişliğinde, 9,40m derinliğinde ve 7,50m yüksekliğinde sivri kemerli dikdörtgen 
planlı selsebilli eyvan yer almaktadır. Mardin kasırları arasında en geniş ve en fazla 
yüksekliğe sahip eyvan burada mevcuttur. Beş bölümlü havuzu olan selsebilin suyu 
dar bir kanal ile avlunun ortasında, doğu- batı yönünde 7,0m, kuzey-güney yönünde 
10,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı bir havuzda toplanmaktadır. Biriken su 
sonrasında bahçeyi sulamak için kullanılır. İçten sivri tonozlu; dıştan ise düz dam 
şeklinde olan selsebilin hemen üstünde 3 adet sivri kemerli niş, doğu ve batısın-
da çeşitli formlarda nişler yer almaktadır. Avlunun kuzeyinde yer alan merdiven 
ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında şekillenen 
mekânlardan oluşmaktadır. Kasrın cephesinde lentolu dikdörtgen formlu pencere 
açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması mevcuttur. Yapının içi,    
konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

FİRDEVS KASRI

(1) Mardin Kültür Turizm ve Tanıtım Yatırımcılar Derneği 2021.
Çağlayan, M. (2010). Geleneksel Mardin Kasırlarının Mimari Özellikleri ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
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Cıneyni Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Yeniyol Cadde-
si’nin güneyinde yer alan 9 No’lu yapıdır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, revaklı ve eyvanlı plan tipine sa-
hip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 3 katlıdır. 
Yapının Zemin Kat’ına giriş, doğuda yer alan lentolu çift kanatlı metal kapıdandır. 
Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve kuzeyinde yer alan mekânlardan oluşmak-
tadır. Avlunun kuzeybatısında, 4,70m genişliğinde, 6,0m derinliğinde ve 3,0m 
yüksekliğinde dikdörtgen planlı eyvanlı selsebil yer almaktadır. İki bölümlü havuzu 
olan selsebilin suyu günümüzde kapalı halde olan bir kanal ile avlunun ortasında, 
5,40x5,40m ölçülerinde kare planlı bir havuzda toplanmaktadır. Yuvarlak kemerli 
çeşme nişinin hemen üzerinde 3 adet yuvarlak kemerli niş yer almaktadır. İçten 
beşik tonozlu; dıştan düz dam şeklinde olan çeşme yuvarlak kemerlidir. Avlunun 
kuzeydoğusunda, yuvarlak kemerli ve üzeri beşik tonozlu eyvandan mekân-
lara geçilmektedir. Yapının 1. Kat’ına, doğuda yer alan lentolu, 2. Kat’ına, kuzey 
cephedeki dilimli sivri kemer içine alınmış basık kemerli çift kanatlı metal kapıdan 
girilmektedir. 1. ve 2. Kat, dikdörtgen planlı bir teras ile kuzeyindeki mekânlardan 
oluşmaktadır. 1. Kat’ta, sivri kemerli revaklı bölüm yer almaktadır. 2. Kat’ta, yu-
varlak kemerli eyvan ile zikzak motifli sivri kemer içine alınmış lentolu pencere 
açıklıkları mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması, çimento harç ile müdahale ve parça 
kopmaları görülen yapının revaklı bölümü ve eyvanlar kapatılmıştır. Yapının içi, 
konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

CINEYNİ KASRI
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Abdulkadir Paşa Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrul-
tusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 3 katlıdır. Yapıya giriş, 
doğu cephesinde yer alan yuvarlak kemerli çift kanatlı metal kapıdandır. Zemin 
Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun güneyinde şekillenen mekânlardan oluşmak-
tadır. Avlunun güneyinde sivri kemerli, dikdörtgen planlı üzeri sivri tonozlu 4,30m 
genişliğinde, 5,50m derinliğinde ve 5,70m yüksekliğinde selsebil yer almaktadır. 
Üç bölümlü havuzdan oluşan selsebil avlunun ortasında, 4,0x4,0m ölçülerinde ve 
çokgen planlı bir havuzda toplanmaktadır. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış 
çeşme nişi yer almaktadır. Üç dilimli kemerli istiridyeli çeşme nişinin üzerinde 
damla rozetin içine kazıma tekniği ile yazılmış yazıt bulunmaktadır. İçten sivri ke-
merli; dıştan ise düz dam şeklinde olan selsebilde çeşitli formlarda niş yer almak-
tadır. 1. ve 2. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyinde şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. 1. Kat’ta sivri kemer formlu 2 adet eyvan, 2. Kat’ta ise yuvarlak ke-
mer formlu bir eyvan bulunmaktadır. Yapının cephesinde dilimli bir kemer içerisine 
yerleştirilmiş dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir. Boşalan 
derzlere sıva ile müdahale edilmiştir.

ABDULKADİR PAŞA KASRI
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Beyt Henese Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusunda 
yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 2 katlıdır. Zemin Kat’ta, batıda bulunan 
genişliği 3,60m, derinliği, 4,50m ve yüksekliği 4,0m ölçülerinde yuvarlak kemerli 
selsebil yer almaktadır. İki bölümlü havuzdan oluşan selsebilin hemen kuzeyinde 
suyun toplandığı doğu-batı yönünde 3,0m, kuzey-güney yönünde 3,60m ölçüler-
inde ve dikdörtgen planlı havuz yer almaktadır. İçten beşik tonozlu; dıştan ise düz 
dam şeklinde olan selsebilde çeşitli formlarda nişler yer almaktadır. Zemin Kat’ta, 
doğuda yer alan lentolu açıklıklardan Zemin Kat’taki diğer mekânlara ve 1. Kat’a 
geçilmektedir. Cephesinde lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması ve derz boşalması                         
gözlemlenmektedir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

BEYT HENESE KASRI
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Mehmet Onur Kasrı (Kesra Çıkıro), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahall-
esi, Bakırkırı Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı 
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı ve eyvanlı plan tipine sahip, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, tek katlıdır. Yapıya giriş, 
güney cephede yer alan lentolu tek kanatlı ahşap kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen 
planlı bir avlu ile güney ve batısında yer alan üç mekândan oluşmaktadır. Avlunun 
batısında mutfak ve iki oda yer almaktadır. Odalar, dikdörtgen planlı ve üzeri beşik 
tonozludur. Giriş açıklığından avlunun güneyinde yer alan, sivri kemerli, dikdörtgen 
planlı üzeri çapraz tonozlu eyvana geçilmektedir. Avlunun kuzeybatısında lentolu 
bir açıklık ile 3,45m genişliğinde, 4,10m derinliğinde ve 3,30m yüksekliğindeki 
yuvarlak kemerli selsebilli eyvana geçilmektedir. İki bölümlü havuzu olan selse-
bile ait çeşme nişinin sağ ve solunda kaş kemerli niş yer almaktadır. İçten beşik 
tonozlu; dıştan ise düz dam şeklinde olan selsebilin üzerinde kitabe yer almaktadır. 

Yapının cephesinde lentolu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Taş yüzeyler-
inde, aşınma, renk bozulması gözlemlenen yapıda yüzeyler boyanmıştır. Boyalarda 
rutubetlenme ve çatlaklar mevcuttur. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği 
için incelenememiştir.

MEHMET ONUR KASRI
(KESRA ÇIKIRO)
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Bahrıltor Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Nuhoğlu Ailesi’ne ait olan kasr, eğimli ve dörtgen bir 
alanda, doğu-batı doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve revaklı 
plan tipine sahip, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilen yapı, 
3 katlıdır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve güneyinde yer alan mekânlardan 
oluşmaktadır. Avlunun kuzeydoğusunda bulunan yuvarlak kemerli açıklıktan me-
kânlara girilmektedir. Avlunun kuzeyinde, 4,60m genişliğinde, 6,40m derinliğinde 
ve 4,10m yüksekliğinde sivri kemerli selsebilli eyvan yer almaktadır. İki bölümlü 
havuza sahip olan selsebilin suyu dar bir kanal ile çeşitli formlardaki havuzlarda to-
planmaktadır. Mukarnası olan selsebilin doğu ve batısında çeşitli formlarda nişler 
yer almaktadır. Selsebilli eyvan, içten beşik tonozlu; dıştan ise düz dam şeklindedir. 
Yapının 2. Kat’ında, yuvarlak kemerli çapraz tonozlu revaklı bölüm yer almaktadır. 
Aynı katın cephelerinde, dilimli kaş kemer içine alınmış lentolu pencere açıklıkları 
bulunmaktadır. Kasırlara sonradan eklenen üst katlar, geleneksel Mardin konutu 
son dönem mimarisini yansıtır biçimde süslü ve hareketli cephelidir. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, çimento harç ile müdahalel-
er ve derz boşalması gözlemlenmektedir. Kasr kapalı olduğu için iç mekânlar               
incelenememiştir. 

BAHRILTOR KASRI
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Su Kasrı (Kesra Avê), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusun-
da yönlendirilmiştir. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve revaklı plan tipine sahip, kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilen yapı, tek katlıdır. Avluya giriş, 
doğuda yer alan yuvarlak kemerli tek kanatlı ahşap kapıdandır. Avlunun kuzeyinde 
yer alan yapının batı bölümünde, 3,50m genişliğinde, 5,0m derinliğinde ve 4,35m 
yüksekliğinde selsebilli eyvan yer almaktadır. İki havuzlu olan selsebilin suyu, 
doğu-batı yönünde 5,15m, kuzey-güney yönünde 4,70m ölçülerinde ve dikdört-
gen planlı havuzda toplanmaktadır. Sivri kemerli nişler yer almaktadır. İçten beşik 
tonozlu; dıştan ise düz dam şeklindedir. Yapının doğu bölümüne yuvarlak kemerli 
açıklıktan giriş sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı ve beşik tonozlu mekânda, sivri 
kemerli ocak nişi ve yuvarlak kemerli pencere açıklığı mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulması, çatlaklar, bitki oluşumu ve 
çimento harç ile müdahaleler gözlemlenmektedir. Yapının içi, konut sahipleri izin 
vermediği için incelenememiştir.

SU KASRI (KESRA AVÊ)
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Şatana Ailesi Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve tek katlıdır. Kasr, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Avlunun güneyinde yer alan yapının 
doğu ve batı bölümlerinde lentolu açıklığa sahip mekânlar yer almaktadır. Yapının 
ortasında, 3,60m genişliğinde, 6,10m derinliğinde ve 4,0m yüksekliğinde sivri ke-
merli selsebilli eyvan yer almaktadır. İki bölümlü havuzdan oluşan selsebilin suyu 
kuzeyde yer alan, doğu-batı yönünde 4,15m, kuzey-güney yönünde 3,80m ölçüler-
indeki havuzda toplanmaktadır. Sivri kemerli çeşme nişi olan selsebil içten beşik 
tonozlu; dıştan ise düz dam şeklindedir. Selsebilli eyvanda, sivri kemerli nişler yer 
almaktadır. Kasrın cephelerinde lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, çimento harç ile müdahaleler 
tespit edilmiştir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapıya girilememiştir.

ŞATANA AİLESİ KASRI
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Çetin Pamukçu Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve tek katlıdır. Avlunun güneyinde yer alan yapının 
doğusunda 2,90m genişliğinde, 4,45m derinliğinde ve 4,0m yüksekliğinde yuvar-
lak kemerli, selsebilli bir eyvan yer almaktadır. İki bölümlü havuzu olan selsebilin 
suyu, kuzeyinde yer alan doğu- batı yönünde 4,0m, kuzey-güney yönünde 5,20m 
ölçülerinde ve dikdörtgen planlı toplanma havuzu bulunmaktadır. Sivri kemerli çeş-
mede, mukarnaslı bardaklık nişi mevcuttur. İçten beşik tonozlu; dıştan ise düz dam 
şeklinde olan eyvandan çeşitli formlu nişlere yer verilmiştir. Yapının cephelerinde, 
çeşitli formlarda pencere açıklıkları söz konusudur. 

Restorasyon geçiren yapının taşları temizlenmiş ve derzleri yenilenmiştir. 
Selsebil bölümünde, aşınma ve renk bozulması gözlemlenmektedir. Ev sahibi         
burada ikamet etmediği için yapıya girilememiştir.

ÇETİN PAMUKÇU KASRI
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İskender Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yalımköy Mahallesi, Pasponaz Mevkii’nde 
yer almaktadır. Artuklu sultanlarının kullandığı söylenen kasr, eğimli ve dörtgen bir 
alana, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 kat-
lıdır. Kasr, düzgün kesme ve taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Avluya giriş, gün-
eyde yer alan yuvarlak kemerli açıklıktandır. Dikdörtgen planlı avlunun batısında yer 
alan yapının kuzey bölümünde, 4,70m genişliğinde, 6,25m derinliğinde ve 6,0m yük-
sekliğinde sivri kemerli, selsebilli eyvan yer almaktadır. Üç bölümlü havuzdan oluşan 
selsebilin suyu, dar bir kanal ile avlunun ortasında 5,40x5,40m ölçülerindeki kare 
planlı havuzda toplanmaktadır. Dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış çeşme nişinin 
üzeri mukarnaslı olup iki yanında sütuncelere yer verilmiştir. Selsebilli eyvanın taş 
ağzındaki mukarnaslı nişi ve süslemeleri dikkat çekicidir. Dikdörtgen bir çerçevenin 
her iki yanında kazıma tekniği ile yapılmış hayvan figürü tespit edilmiştir. İçten beşik 
tonozlu; dıştan ise düz dam şeklinde yapılan eyvanda çeşitli formlarda nişler yer 
almaktadır. Yapının güney bölümünde sivri kemerli dikdörtgen planlı ve üzeri beşik 
tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. İçinde çeşme bulunan mekânlara geçilmektedir. 
Yapının ortasında kapatılmış bir eyvan daha bulunmaktadır. Kasrın cephelerinde yu-
varlak kemerli pencere açıklıkları mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması, rutubetlenme, çatlaklar, derz 
boşalması ve bitki oluşumu gözlemlenmektedir. Kasrın genelinde, doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur.

İSKENDER KASRI
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Sadioğlu Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusun-
da konumlanmıştır. Avlulu, eyvanlı ve 2 katlıdır. Kasr, kesme, bazalt ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş, kuzey cephesinde yer alan 
dikdörtgen formlu açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun batısın-
da şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar oda, ahır ve depo olarak 
işlevlendirilmiştir. Avlunun batısında eyvanlı selsebil bulunmaktadır. Üç havuzdan 
oluşan selsebil, 4,25m genişliğinde, 5,70m derinliğinde ve 5,85m yüksekliğinded-
ir. Sivri kemerli olan selsebil içten basık tonozlu; dıştan üzeri düz dam ile örtülüdür. 
Basık kemerli nişlere yer verilen selsebilin batı duvarında suyun çıktığı açıklık 
bulunmaktadır. Bu açıklık üzeri mukarnas kavsaralı nişin içine yerleştirilmiştir. 
Nişin her iki yanına sütuncelere yer verilmiştir. Selsebilin doğusunda, avlunun ise 
ortasında kanal yardımı ile 4,75X6,35m ölçülerindeki serinletme havuzuna, su to-
planmaktadır. Kasrın cephesinde dikdörtgen formlu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, biyolojik oluşum ve 
parça kopması tespit edilmiştir. Güneybatı kanadında yıkılan bir mekân                                           
gözlemlenmektedir. Derzlere sıva ile müdahale edilmiştir.

SADİOĞLU KASRI
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Süleyman Beg Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi, Bakırkırı 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı ve 3 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme taştan yığma 
tekniği ile inşa edilmiştir. Avluya kuzey cephede yer alan merdiven ile geçilmek-
tedir. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun kuzeyinde şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. Avlunun kuzeyinde bulunan lentolu dikdörtgen formlu açıklıklardan 
dikdörtgen planlı hole geçiş sağlanmaktadır. Holün doğu-batı ve güneyinde 3 adet 
yuvarlak kemerli eyvan bulunmaktadır. Güneydeki eyvan selsebil olarak kullanıl-
maktadır. İki havuzdan oluşan selsebil, 4,0m genişliğinde, 4,90m derinliğinde, 
6,45m yüksekliğindedir. Selsebilin güney duvarında üzeri mukarnas kavsaralı niş 
içerisine alınmış ve yerden yüksekte yapılmış taş yapımı lüle bulunmaktadır. Dik-
dörtgen bir çerçeve içerisine alınan nişin her iki yanına sutünceler yerleştirilmiş. 
Niş içinde mukarnas ve Arapça yazıtların olduğu iki sıra bordür ile sınırlandırılmıştır. 
Selsebilin güney duvarında üzeri mukarnas kavsaralı 2 adet niş, doğu duvarında 
baklava dilimli pencere, batı duvarında ise mekânlara geçiş sağlayan dikdörtgen 
formlu giriş açıklığı bulunmaktadır. Selsebilin kuzeyinde bulunan kanal aracılığı 
ile avludaki havuzlara su toplanmaktadır. Yapının Zemin Kat’ı özgün dokuda olup 1. 
ve 2. Kat’lar sonradan yenilenmiştir. Avlunun batısında yer alan merdiven ile 1. ve 
2. Kat’a çıkılmaktadır. Yapının cephesinde dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli 
pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması görülmektedir. Avlunun 
batısında yer alan mekânlar sonradan inşa edilmiştir.

SÜLEYMAN BEG KASRI
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Deyrulzafaran Manastırı Kasrı, Artuklu ilçesi, Eskikale Mahallesi, Kaleköy 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, kuzey-güney doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 katlıdır. Yığma tekniği ile inşa edilen 
kasr, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya 
giriş, kuzey cephesinde yer alan yuvarlak kemerli çift kanatlı metal kapıdandır. 
Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun doğusunda şekillenen mutfak mekân-
larından oluşmaktadır. Avlunun doğusunda eyvanlı selsebil bulunmaktadır. Dört 
havuzdan oluşan selsebil, 6,30m genişliğinde, 9,60m derinliğinde ve 7, 65m yük-
sekliğindedir. Sivri kemerli olan selsebil, içten beşik tonozlu; dıştan üzeri düz dam 
ile örtülüdür. Sivri kemerli nişlere yer verilen selsebilin doğu duvarında üzeri düz 
istiridye kabuğu şeklinde niş içerisine alınmış, yerden 0,10m yüksekliğinde plastik 
yapımı lüle bulunmaktadır. Nişin her iki yanına yivli sütunceler yerleştirilmiştir. 
Selsebilin her iki yanında Arapça, çeşmenin üzerinde ise Süryanice yazıt bulun-
maktadır. Selsebilin batısında havuz ve kanallar yardımı ile su 5,20x6,0m ölçüler-
indeki serinletme havuzuna boşalmaktadır. Avlunun güneyinde yer alan merdiven 
ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı terasın doğusunda şekillenen bir 
mekândan oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde yer alan merdiven ile dama çıkılmak-
tadır. Yapının cephesi sivri kemer tonozlu bir giriş açıklığı dışında sağır duvardır. 

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulması, derz boşalması ve bitkisel oluşum 
gözlemlenen yapının, derzlerine sıva ile müdahale edilmiştir. Yapının içi, konut       
sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

DEYRULZAFARAN
MANASTIRI KASRI
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Hacı Osman Tahıl Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zın-
nar Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 katlıdır. Kasr, kesme 
ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya geçiş, güneydoğu 
cephesinde yer alan yuvarlak kemerli açıklıktandır. Zemin Kat’ta, dikdörtgen planlı 
bir avlunun kuzeybatısında yer alan mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar ahır 
ve depo olarak kullanılmaktadır. Avlunun kuzeybatısında üzeri çapraz tonozlu ve 
dikdörtgen planlı hol bulunmaktadır. Holün kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatısın-
da, dikdörtgen planlı 3 adet eyvan bulunmaktadır. Kuzeybatıdaki eyvan, selsebil 
olarak kullanılmaktadır. 4 adet havuzdan oluşan selsebil, 3,20m genişliğinde, 
3,25m derinliğinde ve 5,25m yüksekliğindedir. Sivri kemerli selsebilin kuzey-
batısında, sivri kemerli niş içerisine alınmış yerden 0,10m yükseklikte metal lüle 
bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu ve sivri kemerli nişlere yer alan selsebil, içten 
beşik tonozlu; dıştan üzeri düz dam örtülüdür. Avlunun kuzeybatısında yer alan 
merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafın-
da şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının cephesinde, dikdörtgen formlu 
pencere açıklıkları yer almaktadır.

Yüzeylerinde, aşınma, bitkisel oluşum ve renk bozulması mevcuttur. Yapının 
bazı bölümlerinde, betonarme ile inşa edilen yerler mevcuttur. Ev sahibi burada 
ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

HACI OSMAN TAHIL KASRI
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Beytül Dikkak Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamzabey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlanmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı ve 2 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya giriş, doğu cephesinde yer alan 
yuvarlak kemerli açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun doğusunda 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, ahır ve depo, avlunun kuzey-
batısında yer alan eyvan ise ahır olarak kullanılmaktadır. Avlunun kuzeydoğusun-
da, sivri kemerli selsebil bulunmaktadır. Üç havuzdan oluşan selsebil, 4,0m 
genişliğinde, 5,35m derinliğinde ve 3,80m yüksekliğindedir. Selsebilin batısında, 
dikdörtgen planlı mekân yer almaktadır. Bu mekânın batı duvarında, sivri kemerli 
niş içerisine alınmış yerden 1,10m yüksekliğindeki açıklıktan su akmaktadır. Sivri 
kemerli nişli selsebil, içten beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklindedir. 
Selsebilin doğusunda, kanal aracılığıyla 4,85x4,85m ölçülerindeki kare planlı ser-
inletme havuzuna su ulaşmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, oda olarak işlevlendirilmiştir. 

Kasrın taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir.                  
Derzlere, sıva ile müdahale edilmiştir. Yapının bazı bölümlerinde, betonarme ve 
briket eklenti gözlemlenmektedir. Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için                                
incelenememiştir.

BEYTÜL DİKKAK KASRI
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Hacı Ömer Halife Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusunda 
yönlendirilmiştir. Avlulu, eyvanlı plan tipine sahip olan yapı, kesme ve düzgün kes-
me taştan yığma tekniğiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin Kat, dikdörtgen 
planlı bir avlunun kuzeyinde şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, 
oda ve depo olarak kullanılmaktadır. Mekânlara giriş, lentolu dikdörtgen formlu 
çift kanatlı metal kapıdandır. Avlunun kuzeyinde, 3,60m genişliğinde, 8,55m der-
inliğinde ve 4,10m yüksekliğinde sivri kemerli iki bölümlü selsebilli bir eyvan yer 
almaktadır. Beş bölümlü havuza sahip selsebilin suyu, güneyde yer alan dar bir 
kanal ile 4,20x4,20m ölçülerinde kare planlı bir havuzda toplanmaktadır. At nalı 
kemer içine alınmış çeşme nişi bulunmaktadır. Eyvanın üst örtüsü, içten beşik ve 
çapraz tonozlu; dıştan ise düz dam şeklindedir. Eyvanda, çeşitli formlarda niş yer 
almaktadır. Yapıda, dikdörtgen formlu pencere açıklığı mevcuttur. 

Kasrın taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir. Derzlere, 
harç ile müdahale edilmiştir.

HACI ÖMER HALİFE KASRI
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Adil Artukoğlu Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusun-
da yönlendirilmiştir. Avlulu, eyvanlı plan tipine sahip olan yapı, kesme ve düzgün 
kesme taştan yığma tekniğiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapıya giriş, kuzey 
cephede yer alan dikdörtgen formlu tek kanatlı metal kapıdandır. Zemin Kat, dik-
dörtgen planlı bir avlunun doğusunda şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu 
mekânlar, oda olarak işlevlendirilmiştir. Yapının kuzeyinde, 4,40m genişliğinde, 
5,80m derinliğinde ve 5,40m yüksekliğinde sivri kemerli eyvanlı bir selsebil yer 
almaktadır. İki bölümlü havuza sahip olan selsebilin suyu, batıda yer alan, doğu-
batı yönünde 4,20m, kuzey-güney yönünde 4,60m ölçülerinde, dikdörtgen planlı 
bir havuzda toplanmaktadır. Yuvarlak kemerli olan çeşme nişinin her iki yanında 
dikdörtgen formlu niş yer almaktadır. Eyvan, içten beşik tonozlu; dıştan ise düz 
dam şeklindedir. Yapının cephesinde, dikdörtgen formlu pencere açıklığına yer 
verilmiştir. 

Kasrın taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması tespit edilmiştir. Derzlere, 
sıva ile müdahale edilmiştir. Ev kapalı olduğu için iç mekânlar incelenememiştir.

ADİL ARTUKOĞLU KASRI
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Said Gazan Kasrı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrultusun-
da yönlendirilmiştir. Avlulu plan tipine sahip olan yapı, kesme ve düzgün kesme 
taştan yığma tekniğiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin Kat, dikdörtgen 
planlı bir avlunun kuzeyinde şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, 
oda olarak işlevlendirilmiştir. Avlunun kuzeyinde bulunan lentolu tek kanatlı metal 
kapıdan, “T” planlı hole geçiş sağlanmaktadır. Holün doğu, batı ve kuzeyinde 3 
adet sivri kemerli eyvan bulunmaktadır. Kuzeydeki eyvan, selsebil olarak kullanıl-
maktadır. Dört havuzdan oluşan selsebil, 3,15m genişliğinde, 3,85m derinliğinde 
ve 5,30m yüksekliğindedir. Selsebilin kuzey duvarında üzeri mukarnas kavsara 
içerisine alınmış çeşme nişi yer almaktadır. Her iki yanında sütuncelere yer ver-
ilen çeşme nişinin sağ ve solunda dikdörtgen formlu niş bulunmaktadır. Selsebilli 
eyvanın doğu ve batısında, mekânlara geçiş sağlayan dikdörtgen formlu açıklık 
mevcuttur. Selsebilin suyu, güneyde yer alan, doğu-batı yönünde 5,60m, kuzey-
güney yönünde 6,0m ölçülerinde, dikdörtgen planlı havuzda toplanmaktadır. Me-
kânların üst örtüleri, yıldız ve beşik tonozdur. Duvarlarında, çeşitli formlarda niş 
ve yüklüklere yer verilmiştir. Yapının kuzey cephesinde, bir adet yuvarlak kemerli 
pencere bulunmaktadır. 

Kasrın taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulması; duvar ve tonozlarda ise sıva 
dökülmeleri mevcuttur.

SAİD GAZAN KASRI
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Begene Kasrı 2, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Hamza Bey Mahallesi, Zınnar 
Mevkii’nde yer almaktadır. Artuklu sultanlarının (14.yy) yaptırdığı bu kasırın mül-
kiyeti, onların torunları Artukoğlu (Beyt Artuk) Ailesi’ne aittir. Eğimli ve dörtgen 
bir alanda doğu-batı doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu, eyvanlı plan tipine 
sahip olan yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle tek katlı olarak 
inşa edilmiştir. Selsebilli eyvanın, tek başına kasrın kendisi olduğu örneklerdendir. 
Yapıya giriş, güney cephesinde yer alan doğraması yok olmuş lentolu dikdörtgen 
formlu açıklıktandır. Zemin Kat, üst örüsü yıkılmış dikdörtgen planlı bir holün 
kuzeyinde şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânlar, ahır olarak işlev-
lendirilmiştir. Yapının kuzeyinde, sivri kemerli dikdörtgen planlı bir eyvan bulun-
maktadır. Eyvanın doğu ve batısında yer alan ahır mekânlarına lentolu dikdörtgen 
formlu açıklıklardan geçilmektedir. Kuzey cephesinde dikdörtgen formlu pencerel-
ere yer verilmiştir. 

Yapı, yıkık ve metruk durumdadır. Kasrın taş yüzeylerinde, aşınma, renk          
bozulması, parça kopması ve bitki oluşumu gözlemlenmektedir.

BEGENE KASRI 2

Çağlayan, M. (2010). Geleneksel Mardin Kasırlarının Mimari Özellikleri ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Araştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
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Efram Tuzkan Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi, 239. Sokak (Badem-
ci) üzerinde bulunmaktadır. Konut, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği 
ile inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir alana oturtulan yapı, avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. 
Eve giriş, güney cephesinde bulunan yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu açıklıktan 
sağlanmaktadır. Bu kapıdan güneyde bulunan dikdörtgen planlı bir avluya geçil-
mektedir. Zemin Kat, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir avlu etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun kuzeydoğusunda sivri kemer form-
lu, dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu bir eyvan bulunmaktadır. Avlunun doğu 
ve batısında, yuvarlak kemer niş içine alınmış giriş açıklıkları mevcuttur. Eyvanın 
doğu, batı ve kuzey duvarında odalara geçişlerin sağlandığı yuvarlak kemerli giriş 
açıklıkları mevcuttur. Odalar, dikdörtgen planlı olup üzeri çapraz tonozludur. Du-
varlarda çeşitli formda niş, yüklükler ve yuvarlak kemerli pencere açıklıklarına yer 
verilmiştir. Odaların kuzeyinde bulunan yuvarlak kemerli açıklıklardan dikdörtgen 
planlı, beşik tonozlu banyolara geçilmektedir. Avlunun kuzeydoğusunda, yuvarlak 
ağızlı su kuyusu bulunmaktadır. Avlunun güneyinde bulunan merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, “U” planlı bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. 1. Kat’a giriş, yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu açıklıktan sağl-
anmaktadır. Bu girişten doğu-batı yönünde uzanan, dikdörtgen planlı, çapraz to-
nozlu oturma odasına geçilmektedir. Duvarlarında, çeşitli formda niş ve yüklükler 
mevcuttur. Bu odanın batısındaki yuvarlak kemerli bir açıklıktan, mutfağa geçil-
mektedir. Mutfak, dikdörtgen planlı ve üzeri çapraz tonozludur. Terasın doğusuna, 
sonradan eklenmiş betonarme bir eklenti mevcuttur. Terasa bakan cephelerde, dil-
imli kaş kemerli niş içine alınmış dikdörtgen formlu pencere açıklıkları ve üzerinde 
mazgal pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Yapının taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulmaları görülmektedir. Boşalan 
derzlere harç ile müdahale edilmiştir. İç mekân yüzeyleri boyanmıştır.

EFRAM TUZKAN EVİ
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Çetin Kerimoğlu Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Meydanbaşı Mahallesi, Nusay-
bin Caddesi üzerinde yer alan 38 No’lu konuttur. Eğimli ve çokgen bir alana, 
kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılan yapı, avlulu, teraslı ve 2 katlı olarak 
kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, kuzey 
cephesinde yer alan basık kemerli açıklıktan çift kanatlı metal kapı ile sağlanmak-
tadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun etrafında şekillenen mekânlardan 
oluşmaktadır. Avlunun doğusunda, basık kemerli açıklıktan metal kapı ile girilen 
bir mekân mevcuttur. Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu mekânlarda çeşitli 
formda niş ve yüklükler görülmektedir. Avlunun güneyinde, tavanı betonarme olar-
ak sonradan yapılmış benzer planlı bir oda bulunmaktadır. Bu iki mekân, toplantı 
ve sergi mekânları olarak kullanılmaktadır. Konut olarak kullanılan bölüme giriş, 
avlunun doğusunda yer alan basık kemerli açıklıktan metal kapı ile sağlanmak-
tadır. Bu bölüm, dikdörtgen planlı bir holün etrafında şekillenen 3 adet oda ve bir 
adet mutfaktan meydana gelmektedir. Dikdörtgen planlı üzeri çapraz tonozlu me-
kânlardan kuzeyde olanı başodadır. Şark odası olarak düzenlenen başodada, çeşit-
li niş ve yüklükler görülmektedir. Yapının güney bölümüne, aynı cadde üzerinde 
bulunan lentolu bir açıklıktan metal kapı ile giriş sağlanmaktadır. Bu bölüm, “L” 
planlı bir avlunun kuzeyinde selsebilli bir eyvan ve etrafında şekillenen mekân-
lardan oluşmaktadır. Sivri kemerli dikdörtgen planlı eyvanda, çeşitli formda niş ve 
yüklüklere yer verilmiştir. Yapının cephelerinde, çeşitli formda pencere açıklıkları 
bulunmaktadır. 

Restorasyon geçiren yapının, derzlerinde yenileme ve taşlarında temizleme 
uygulamaları yapılmış ve tonoz yüzeyleri boyanmıştır. Taş yüzeylerinde, aşınma ve 
renk bozulmaları gözlemlenmektedir.

ÇETİN KERİMOĞLU EVİ
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Mehmet Tabar Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Ahmetli Mahallesi’nde yer almak-
tadır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda doğu-batı doğrultusunda yönlendirilm-
iştir. Avlulu plan tipine sahip kesme ve moloz taştan yığma tekniği ile inşa edilen 
yapı, 2 kattan oluşmaktadır. Eve giriş, basık kemerli niş içerisine alınmış metal 
kapıdandır. 1. Kat’a, Zemin Kat’taki, dikdörtgen planlı bir avlunun doğusunda yer 
alan merdivenler ile çıkılmaktadır. 1. Kat, yuvarlak kemerli ve üzeri beşik tonozlu 
eyvanın etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Kapının batı cephesinde, 
lentolu dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, uzun süreli doğal etkenler nedeniyle aşınma, renk 
bozulması ve parça kopmaları mevcuttur. Derzlere harç ile müdahale edilmiştir.

MEHMET TABAR EVİ
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Rüstem Oktay Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Aytepe Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey- güney doğrultasında yön-
lendirilmiştir. Avlulu plan tipine sahip, kesme ve moloz taştan yığma tekniği ile 
inşa edilen yapı, tek kattan oluşmaktadır. Eve giriş, kuzey cephesinde yer alan 
açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun etrafında şekillenen mekân-
lardan meydana gelmektedir. Avlunun kuzeyinde, basık kemerli üzeri beşik tonozlu 
bir giriş açıklığı bulunmaktadır. Avlunun güneyinde yer alan lentolu açıklıktan mut-
fak mekânına, kuzeyinde yer alan basık kemerli açıklıktan ise ahır olan mekânlara 
geçilmektedir. Yapının cephesinde, yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu pencere 
açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, uzun süreli doğal etkenler nedeniyle aşınma, renk 
bozulması, derz boşalması ve parça kopmaları mevcuttur. Derzlere harç ile            
müdahale edilmiştir.

RÜSTEM OKTAY EVİ
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Feyzi Aba Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Konaklı Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. 
Avlulu plan tipine sahip kesme ve moloz taştan yığma tekniği ile inşa edilmiş olan 
yapı, 2 kattan oluşmaktadır. Eve giriş, güney cephesinde yer alan basık kemerli niş 
içerisine yerleştirilmiş çift kanatlı ahşap kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı 
bir avlunun kuzeyinde şekillenen mekânlardan meydana gelmektedir. Yapının 1. 
Kat’ında yuvarlak eyvan kemeri görülmektedir. Yapının batı ve güney cephesinde, 
yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde, uzun süreli doğal etkenler nedeniyle aşınma, parça 
kopması ve derz boşalması mevcuttur. Derzlere harç ile müdahale edilmiştir.

FEYZİ ABA EVİ
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Caziye Dalmış Evi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Dara (Oğuz) Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Revaklı bölümün kuzeydoğusunda yer alan giriş açıklığının üzerinde 
inşa kitabesi mevcuttur. Yapı, eğimli ve dörtgen bir alanda, doğu-batı doğrul-
tusunda uzanmaktadır. 2 katlı konut, avlulu, teraslı ve revaklı plan tipine sahip-
tir. Yığma tekniği ile inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Eve 
giriş, doğu cephesinde yer alan açıklıktan sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen 
planlı, revaklı bir avlunun etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun 
kuzeyindeki yuvarlak kemerli ve üzeri bakkal tavanlı revaklı bölümden, mekânlara 
geçilmektedir. Avluda yer alan bazı mekânlar, sonradan inşa edilmiştir. Avlunun 
kuzeydoğusunda yer alan revaklı bölümün güneyinde yer alan merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. Bu kat, dikdörtgen planlı bir terasın kuzeyinde şekillenen mekân-
lardan oluşmaktadır. Terasın kuzeybatısında sonradan eklenmiş bir bölüm yer 
almaktadır. 

Yapının cephelerinde dikdörtgen formlu pencere açıklıkları gözlemlenmiştir. 
Yapının taş yüzeylerine sıva ve boya uygulanmıştır. Yüzeylerde aşınma, renk         
bozulmaları ve parça kopmaları görülmektedir. Özgün kapı doğramaları PVC      
malzeme ile değiştirilmiştir. Yapının genelinde devşirme malzeme görülmektedir.

CAZİYE DALMIŞ EVİ
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Ulu Camii Mahallesi Han, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Ulu Camii Mahallesi, 
242 Melekler Sokak’ta bulunmaktadır. Tek katlı olarak inşa edilen hanın yapımın-
da, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Han, eğimli ve dikdörtgen bir alana oturtul-
muştur. Kuzey-güney yönünde uzanan hana, doğuda bulunan 1,55m genişliğinde, 
0,40m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğindeki dikdörtgen formlu giriş açıklığından 
geçiş sağlanmaktadır. Tek mekândan oluşan han, doğu-batı yönünde 4,15m, 
kuzey-güney yönünde 18,40m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Hanın güneyine, 
sonradan örülen duvar ile dikdörtgen planlı mekân elde edilmiştir. Hanın duvar-
larında bulunan sivri kemerli nişler yalak olarak kullanılmaktadır. Çeşitli formlarda 
nişlere, yuvarlak kemerli ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen han içten 
basık tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. 

Handa günümüzde at bakımı ve nalbantlık yapılmaktadır. At yetiştiriciliğinin 
yapıldığı bölümdeki duvar yüzeylerinde derz boşalması; tonoz yüzeylerinde ise 
tahribat gözlemlenmektedir.

ULU CAMİİ MAHALLESİ HAN
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Tarihi Surur Hanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi’ndeki 1. 
Cadde’nin hemen kuzeyinde bulunmaktadır. Ulu Camii Mahallesi, ana yolu üzerinde 
yer almaktadır. Giriş kapısının batısında bulunan tabelada, yapının 17./18. yy’da 
inşa edildiği belirtilmektedir. Hanın yapımında, kesme ve düzgün kesme taş kul-
lanılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan han, tek avlulu ve 2 katlı hanlar grubuna 
girmektedir. Günümüzde restoran ve otel olarak kullanılan hanın güney cephesinde 
bulunan mekânlar da dükkân olarak kullanılmaktadır. Doğu-batı yönünde 20,80m, 
kuzey-güney yönünde 12,20m ölçülerinde ve dikdörtgen planlı revaklı avluya, 
güneyde bulunan yuvarlak kemerli eyvandan geçiş sağlanmaktadır. Hanın Zemin 
Kat’ı avlunun etrafında bulunan 15 adet mekândan oluşmaktadır. Restorasyon 
çalışmasıyla avlunun batı ve kuzeyinde bulunan mekânlar birleştirilmiştir. Kuzey-
deki mekân, doğu-batı doğrultusunda 12,30m, kuzey-güney doğrultusunda 
3,75m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Basık tonozlu olan mekâna, 2,50m 
genişliğinde, 1,15m derinliğinde ve 2,15m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Mekânın kuzey duvarında, 1,20m genişliğinde 
ve 1,65m yüksekliğinde yuvarlak kemerli tahrip olmuş çeşme bulunmaktadır. Av-
lunun batısındaki mekân, 6,85m (doğu-batı)x13,0m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlıdır. Çapraz tonozlu olan bu mekâna, 2,50m genişliğinde, 1,15m 
derinliğinde ve 2,65m yüksekliğindeki sivri kemerli giriş açıklığından geçiş sağl-
anmaktadır. Mekânda, yuvarlak ve sivri kemerli nişlere yer verilmiştir. Avlunun 
güney ve doğusunda bulunan mekânlar, doğu-batı yönünde 3,0m, kuzey-güney 
yönünde 2,60m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Beşik tonozlu olan bu mekân-
lara, 0,80m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 1,90m yüksekliğindeki taş lentolu 
dikdörtgen formlu giriş açıklıklarından geçiş sağlanmaktadır. Günümüzde restoran 
olarak kullanılan bu kattaki mekânların, hana gelen kervanların erzaklarını depo-
ladığı ve hayvanlarını dinlendirildiği mekânlar olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Eyvanın doğu ve batısında bulunan merdiven ile hanın 2. Kat’ına çıkılmaktadır. Re-
vaklı ve teraslı olan 1. Kat’ın etrafında 22 adet mekân bulunmaktadır. Günümüzde 
otel olarak kullanılan bu kattaki mekânlar, kervan ticareti kapsamında gelen insan-
ların dinlenmesiamacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Doğu-batı yönünde 3,90m, 

kuzey-güney yönünde 3,75m ölçülerinde, dikdörtgen planlı olan bu mekânlara 
0,80m genişliğinde, 0,65m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğindeki basık kemerli 
girişlerden girilmektedir. Dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilen me-
kânlar, içten beşik tonozlu; dıştan ise düz dam ile örtülüdür. 2010 yılında restora-
syon geçiren hana, yeni mekânlar eklenmiş; var olan mekânlar da genişletilmiştir.

TARİHİ SURUR HANI



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

295

Şêxa Su Değirmeni (Aşê Şêxa), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere (Kurdis) 
Mahallesi’nde bulunmaktadır. Ana kayaya yaslandırılarak inşa edilen değirmenin 
yapımında kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Öğütme mekânı, su kulesi ve 2 adet 
su oluğundan oluşan su değirmenine, batıda bulunan giriş açıklığından geçiş sağl-
anmaktadır. Basık kemerli giriş açıklığı, 1,50m genişliğinde, 1,25m derinliğinde ve 
1,95m yüksekliğindedir. Öğütme mekânı, doğu-batı yönünde 3,90m, kuzey-güney 
yönünde 18,35m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Öğütme mekânının kuzey-
doğusunda, büyük oranda tahrip olmuş öğütme haznelerine ait çukurlar bulun-
maktadır. Değirmenin batı cephesinde, 2 adet yuvarlak kemerli tahliye açıklığı bu-
lunmaktadır. Çeşitli formlarda nişlere ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen 
değirmen, içten basık tonuzlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Değir-
menin kuzeydoğusunda, 2 adet tahrip olmuş su kulesi bulunmaktadır. Kuzeydeki su 
kulesinin içerisi toprak ile doludur. Güneydeki su kulesi, 1,35m ağız çapına sahip 
olup 2,95m derinliğinde ve 3,75m yüksekliğindedir. Su kulelerinin kuzeydoğusun-
da, büyük oranda tahrip olmuş 0,80m genişliğinde ve 45,0m uzunluğunda su oluğu 
bulunmaktadır. 

Değirmende, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞÊXA SU DEĞİRMENİ (AŞÊ ŞÊXA)
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Heciya 1 No’lu Su Değirmeni (Aşê Heciya), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere 
(Kurdis) Mahallesi’nde, Aşê Heciya 2 No’lu Su Değirmeni’nin 10,0m güneybatısın-
da bulunmaktadır. Doğu- batı yönünde kayaya yaslandırılarak inşa edilen değir-
menin inşasında, kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Öğütme mekânı, su haznesi 
ve su oluğundan oluşan su değirmenine, batıda bulunan giriş açıklığından geçiş 
sağlanmaktadır. Üzerinde betondan yapılmış sundurmaya yer verilen giriş açıklığı, 
1,25m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 1,87m yüksekliğindedir. Öğütme mekânı, 
doğu-batı yönünde 3,45m, kuzey-güney yönünde 5,85m ölçülerinde ve dikdört-
gen planlıdır. Öğütme mekânının kuzeyinde, öğütme haznesine ait izler mevcut-
tur. Değirmenin kuzeybatısında tahliye açıklığı bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu 
nişlere yer verilen değirmen, içten beşik tonuzlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde 
yapılmıştır. Değirmenin kuzeydoğusunda, büyük oranda tahrip olmuş su haznesi 
bulunmaktadır. İçerisi taş ve toprak ile dolu olan su haznesinin ağız çapı, 2,15m 
olup 1,50m derinliğe sahiptir. Su haznesinin doğusunda, büyük oranda tahrip         
olmuş, 1,15m genişliğinde ve yaklaşık 5,0m uzunluğunda su oluğu bulunmaktadır. 

Değirmende, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

HECİYA 1 NO’LU SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ HECİYA)
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Heciya 2 No’lu Su Değirmeni (Aşê Heciya), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere 
(Kurdis) Mahallesi’nde, Heciya 1 No’lu Su Değirmeni’nin (Aşê Heciya) 10,0m 
kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Değirmenin yapımında, kesme ve moloz taş kul-
lanılmıştır. Büyük oranda yıkılmış ve günümüzde metruk durumda olan değirmenin 
mevcut izlerinden yola çıkarak öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluştuğu 
gözlenmiştir. Öğütme mekânı, tamamen yıkıldığından değirmenin girişi tespit 
edilememiştir. Öğütme mekânının doğusunda, su kulesi bulunmaktadır. Büyük 
oranda tahrip olmuş, içerisi beton ile kapatılan ve yüzeyi ot ile kaplanan su kulesi, 
4,20m yüksekliğindedir. Su kulesinin doğusunda, yine büyük oranda tahrip olmuş, 
ortalama 1,10m genişliğinde ve 15,0m uzunluğunda su oluğu bulunmaktadır. 

Değirmende, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

HECİYA 2 NO’LU SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ HECİYA)
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Dellıka Su Değirmeni (Aşê Dellıka), Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yardere 
(Kurdis) Mahallesi’nin 1,85km güneyinde yer almaktadır. Değirmenin inşasında, 
kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Öğütme mekânı ve su oluğu günümüze gele-
bilmiş, su kulesi ise tamamen yıkılmıştır. Dikdörtgen bir alana oturtulan değir-
mene, batıda bulunan 1,35m genişliğinde, 1,10m derinliğinde ve 1,85m yükse-
kliğindeki yuvarlak kemerli açıklıktan giriş sağlanmaktadır. Öğütme mekânı, 
doğu-batı yönünde 4,15m, kuzey-güney yönünde 14,75m ölçülerinde ve dikdört-
gen planlıdır. Öğütme mekânının kuzeydoğusunda, öğütme haznesine ait bir çukur 
bulunmaktadır. Değirmenin kuzeybatı cephesinde, yuvarlak kemerli tahliye açıklığı 
yer alır. Çeşitli formlarda pencere açıklıkları olan değirmen, içten beşik tonuzlu; 
dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Değirmenin kuzeydoğusunda, büyük 
oranda tahrip olmuş su oluğu mevcuttur. 

Değirmende, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

DELLIKA SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ DELLIKA)
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Şeko Su Değirmeni (Aşê Şeko), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe (Tızyan) 
Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kayaya oyularak şekillendirilen değirmenin üst 
örtüsünde kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Değirmen, su haznesi ve su oluğundan 
oluşmaktadır. Değirmene, kuzeye bakan 1,25m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 
1,25m yüksekliğindeki kareye yakın biçimli ancak tahrip olmuş girişten girilmek-
tedir. Tek mekândan oluşan su değirmeninin öğütme mekânı, doğu-batı yönünde 
7,55m, kuzey-güney yönünde 3,65m ölçülerinde ve zemin ile tavan arası yükse-
kliği 3,30m’dir. Öğütme mekânının doğusunda öğütme haznesine ait öğütme taşı 
ve çukur bulunmaktadır. Öğütme mekânının doğu duvarında, 1,55m genişliğinde, 
1,30m derinliğinde ve 1,95m yüksekliğinde niş bulunmaktadır. Öğütme mekânının 
kuzey duvarında 0,85m genişliğinde, 0,65m derinliğinde 1,75m yüksekliğinde 
üzerinde açıklıkları bulunan ve günümüzde kapatılan ocak bulunmaktadır. Öğütme 
mekânının kuzey duvarında, 1 adet mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. Ayrıca 
öğütme mekânında, çok sayıda kandil nişine yer verilmiştir. Öğütme mekânı, içten 
beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. Öğütme mekânının güneyinde 
büyük oranda tahrip olmuş su haznesi bulunmaktadır. Su haznesinin içerisi moloz 
taş ve ot ile kaplı olduğundan ölçüleri alınamamıştır. Su haznesinin güneydoğusunda 
tahrip olmuş yaklaşık olarak 20,0m uzunluğunda su oluğu bulunmaktadır. Öğütme 
mekânın kuzeybatısında hayvan gücü ile çalışan değirmen mevcuttur. Doğu-batı 
yönünde 4,20m, kuzey-güney yönünde 4,85m ölçülerindeki değirmen, ana kayanın 
düzeltilmesi ve oyulması ile yapılmıştır. Değirmen alanında, 1,20m genişliğinde ve 
0,90m derinliğinde hayvan geçiş yolu bulunmaktadır. Alanın orta kısmında moloz 
taş ile yapılmış 2,15x2,15m ölçülerinde kare planlı öğütme alanı yer almaktadır. 
Öğütme alanı, zeminden 0,60m yüksekte yapılmıştır. Bu mekânının üstünde yu-
varlak formlu 1,0x1,0m çapında öğütme taşı bulunmaktadır. Öğütme taşının orta 
kısmında yuvarlak formlu 0,40x0,40m ölçülerinde bir adet oyuk, oyuğun içinde 
ise 0,25x0,25m ölçülerinde öğütme taşını harekete geçiren düzeneğe ait oyuk 
mevcuttur. Değirmenin batı duvarında 1,40m genişliğinde, 0,25m derinliğinde ve 
1,10m yüksekliğinde bir adet niş yer almaktadır. Günümüzde herhangi bir kullanım 
görmeyen değirmenin genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞEKO SU DEĞİRMENİ (AŞÊ ŞEKO)
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Bırtemiyê Su Değirmeni (Aşê Bırtemiyê), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz 
(Dara) Mahallesi’nde yer almaktadır. Değirmenin inşasında kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluşan değirmene, batıda 
yer alan 1,40m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğindeki yuvar-
lak kemerli giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Öğütme mekânı, doğu-batı 
yönünde 4,0m, kuzey-güney yönünde 16,0m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. 
Öğütme mekânının kuzeyinde 2 adet, öğütme haznesine ait çukur yer almaktadır. 
Değirmenin batı cephesinde, kemerli bir adet tahliye çukuru mevcuttur. Mazgal 
pencere açıklıklarına yer verilen değirmen, içten beşik tonoz; dıştan düz dam 
şeklinde yapılmıştır. Değirmenin doğusunda, ağız çapı, 1,10m, derinliği 6,0m ve 
yüksekliği 3,30m ölçülerinde su kulesi bulunmaktadır. Su kulesinin doğusun-
da da, 35,0m uzunluğunda, 0,75m derinliğinde ve 0,65m genişliğinde su oluğu                 
gözlemlenmektedir. 

Yapı, doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.

BIRTEMİYÊ SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ BIRTEMİYÊ)
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Kehlê Su Değirmeni (Aşê Kehlê), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz (Dara) Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. Değirmenin inşasında kesme blok ve moloz taş kul-
lanılmıştır. Öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan meydana gelen değirmene, 
güneyde yer alan 1,50m genişliğinde, 1,15m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğinde 
taş lentolu dikdörtgen formlu giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Öğütme me-
kânı, doğu-batı yönünde 1,50m, kuzey-güney yönünde 3,50m, ölçülerinde ve dik-
dörtgen formludur. Öğütme mekânının batısında, öğütme haznesine ait çukur bu-
lunmaktadır. Değirmenin doğu cephesinde yuvarlak kemerli bir adet tahliye çukuru 
gözlemlenmiştir. Çeşitli formlarda niş ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen 
değirmen, içten basık tonozlu; dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Değirmenin 
kuzeyinde, ağız çapı 1,60m, derinliği 3,40m ve yüksekliği 1,90m ölçülerinde su 
kulesi bulunmaktadır. Su kulesinin kuzeyinde, uzunluğu 2,50m, genişliği 0,90m ve 
derinliği 0,70m olan su oluğu yer almaktadır. 

Yapıda, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KEHLÊ SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ KEHLÊ)
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Mêla Su Değirmeni (Aşê Mêla), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz (Dara) Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Değirmenin inşasında kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluşan değirmenin doğusunda bulunan 
giriş kısmı, kısmen yıkılmıştır. Öğütme mekânı, doğu-batı yönünde 10,90m, kuzey-
güney yönünde 3,90m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. Öğütme mekânının 
batısında, bir adet öğütme haznesine ait çukur görülmektedir. Çeşitli formlarda 
nişlere ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen değirmen, içten beşik tonozlu; 
dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Değirmenin kuzeyinde, ağız çapı, 1,45m, der-
inliği 4,60m ve yüksekliği 2,50m ölçülerinde su kalesi yer almaktadır. Su kulesinin 
kuzeyinde 30,0m uzunluğunda, 0,85m derinliğinde ve 0,70m genişliğinde su oluğu 
mevcuttur. 

Yapı, doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.

MÊLA SU DEĞİRMENİ (AŞÊ MÊLA)
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Şeyh Seba Su Değirmeni (Aşê Şêx Seba), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz 
(Dara) Mahallesi’nde yer almaktadır. Değirmenin inşasında kesme ve moloz taş 
kullanılmıştır. Öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluşan değirmen, doğu-
da yer alan genişliği 1,50m, derinliği 1,02m ve yüksekliği 2,0m ölçülerindeki 
yuvarlak kemerli giriş açıklığına sahiptir. Öğütme mekânı, dikdörtgen planlı olup 
doğu-batı yönünde 3,70m ve kuzey-güney yönünde 18,0m ölçülerindedir. Öğütme 
mekânının kuzeyinde, öğütme haznesine ait bir adet çukur bulunmaktadır. Değir-
menin doğu cephesinde ise bir adet yuvarlak kemerli tahliye çukuru mevcuttur. 
Dikdörtgen formlu niş ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen değirmen, içten 
beşik tonoz; dıştan düz dam şeklinde inşa edilmiştir. Değirmenin batısında, ağız 
çapı, 1,40m, derinliği 4,0m ve yüksekliği 3,60m ölçülerine sahip su kulesi bu-
lunmaktadır. Su kulesinin batısında da, 2,0m uzunluğunda, 1,0m derinliğinde ve 
0,90m genişliğinde su oluğu yer almaktadır. 

Yapı, doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.

ŞEYH SEBA SU DEĞİRMENİ
(AŞÊ ŞÊX SEBA)
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Kesrê Su Değirmeni (Aşê Kesrê), Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Değirmenin inşasında kesme ve moloz taş kullanılmıştır. 
Değirmen yapısı, öğütme mekânı, su kulesi ve su oluğundan oluşmaktadır. 
Değirmene, batıda yer alan 1,25m genişliğinde, 0,95m derinliğinde ve 1,85m 
yüksekliğindeki basık kemerli giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Öğütme 
mekânı, doğu-batı yönünde 3,80m, kuzey-güney yönünde 15,0m, ölçülerinde ve 
dikdörtgen planlıdır. Öğütme mekânının kuzeyinde, öğütme haznesine ait bir çukur, 
değirmenin batı cephesinde ise yuvarlak kemerli bir adet tahliye çukuru mevcut-
tur. Çeşitli formlarda nişlere ve mazgal pencere açıklıklarına yer verilen değirmen, 
içten basık tonoz; dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Değirmenin doğusunda, ağız 
çapı, 1,20m, derinliği 5,0m ve yüksekliği 3,0m, ölçülerinde su kulesi yer almak-
tadır. Su kulesinin doğusunda, 25,0m uzunluğunda, 0,35 derinliğinde ve 0,45m 
genişliğinde su oluğu yer almaktadır. 

Yapıda, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KESRÊ SU DEĞİRMENİ (AŞÊ KESRÊ)
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Temirlenk Köprüsü, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Eryeri (Bühırkê) Mahallesi, 
Temirlenk Mevkii’de yer almaktadır. Kesme taş, düzgün kesme taş ve moloz taş 
kullanılan köprü, yolu düz köprüler grubuna girmektedir. Kuzey-güney yönünde 
uzanan köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözden oluşmaktadır. Köprü, 14,50m uzun-
luğunda ve 5,0m genişliğindedir. 

Günümüzde faal durumda olan köprüde, doğal ve beşeri tahribat söz                
konusudur.

TEMİRLENK KÖPRÜSÜ
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Şımeysê Köprüsü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi’nin 
3,10km kuzeyinde bulunmaktadır. Köprü yöre halkı tarafından Praboğar olarak 
adlandırılmaktadır. Düzgün kesme taştan inşa edilen köprü, 2015-16 yılları ar-
asında restorasyon geçirmiştir. Şeyhan Çayı üzerinde kurulan köprü, yolu düz olan 
köprüler grubuna girmektedir. “L” planlı olan köprü 41,0m uzunluğunda ve 6,10m 
genişliğindedir. Yuvarlak kemerli 3 gözden oluşan köprünün, doğu ve batısında 
yarım yuvarlak tabanlı, üzeri yarım kubbe ile sonlanan 2 adet tampon bulunmak-
tadır. Güneyde bulunan basamaklar ile köprüye inilmektedir.

ŞİMEYSÊ KÖPRÜSÜ
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Boreboğur Köprüsü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nin yak-
laşık 4,53km güneydoğusunda bulunmaktadır. Kesme taş ve düzgün kesme taştan 
inşa edilen köprü, son dönemlerde restorasyon geçirmiştir. Şeyhan Çayı üzerinde 
kurulan köprü trafiğe kapalı durumdadır. Geçiş yolu düz olan köprüler grubuna 
giren köprü, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Köprü, 145m uzunluğunda ve 
7,0m genişliğindedir. Yuvarlak kemerli 3 gözden oluşan köprünün doğu ve batısın-
da, yarım daire tabanlı, üzeri yarım kubbe ile sonlanan 2 adet tampon bulunmak-
tadır. 

Taş yüzeylerinde sıva uygulanan yapıda, aşınma, biyolojik bozulmalar ve derz 
boşalmaları gözlemlenmiştir.

BOREBOĞUR KÖPRÜSÜ
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Elmabahçe Mahallesi 1 No’lu Çamaşırhane, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elma-
bahçe (Tızyan) Mahallesi’nde bulunmaktadır. Çamaşırhane inşasında kesme taş, 
moloz taş ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Çamaşırhaneye yöre halkı tarafından 
Hamama Pireka (Kadınlar Hamamı) denilmektedir. Batı cephesi kısmen yıkılan 
ve büyük oranda tahrip olan yapı, çamaşırhane ve çamaşırhanenin batısında bu-
lunan avludan oluşmaktadır. Çamaşırhaneye avlunun doğusunda bulunan 1,25m 
genişliğinde, 0,95m derinliğinde ve 1,95m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli 
giriş açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Çamaşırhane, içten doğu-batı yönünde 
10,35m ve kuzey-güney yönünde 3,35m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup batı 
cephesi eyvan şeklinde yapılmıştır. Çamaşırhanenin ortasında “L” şeklinde 
0,80m genişliğinde içerisi moloz yığını ile dolu durumda olan kanal bulunmak-
tadır. Çamaşırhanenin kuzey ve güney duvarında olmak üzere toplam 6 adet sivri 
kemerli niş bulunmaktadır. Üst örtüyü taşıyıcı görevi gören bu kemerli nişlerin 
duvarında dikdörtgen formlu küçük nişler ve sivri kemerli ocak nişleri mevcut-
tur. Çeşitli formlarda pencere açıklıklarına yer verilen çamaşırhane içten çapraz 
tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam ile örtülüdür. Çamaşırhanenin batısında bulunan 
dikdörtgen planlı avluya, güney yönde bulunan yuvarlak kemerli giriş açıklığından 
geçiş sağlanmaktadır. Avlunun ortasında büyük oranda tahrip olmuş dikdörtgen 
planlı havuz bulunmaktadır. Avlunun kuzeybatı köşesinde tuvalet yer almaktadır. 

Taş yüzeylerinde parça kopması, aşınma, renk bozulması ve bitki oluşumu 
mevcuttur.

ELMABAHÇE MAHALLESİ
1 NO’LU ÇAMAŞIRHANE
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Elmabahçe Mahallesi 2 No’lu Çamaşırhane, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe 
(Tızyan) Mahallesi’ndeki 1 No’lu Çamaşırhane’nin hemen doğusunda bulunmaktadır. 
Yapımında kesme, moloz ve düzgün kesme taş kullanılan yapı, dikdörtgen planlı 
avlunun kuzeyinde yer almaktadır. Avlunun güneyinde ise mescit bulunmaktadır. 
Avluya, güneydoğuda bulunan girişten girilmektedir. Avlunun kuzeyinde bulunan 
çamaşırhaneye, sivri kemerli ve beşik tonozlu eyvanın doğusunda bulunan 0,60m 
genişliğinde, 0,60m derinliğinde ve 1,45m yüksekliğindeki sivri kemerli giriş 
açıklığından geçiş sağlanmaktadır. Çamaşırhane, içten doğu-batı yönünde 2,50m, 
kuzey-güney yönünde 6,95m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Mekânın ortasında, 
6,0m uzunluğunda, 0,80m genişliğinde kanal bulunmaktadır. Mekânın kuzeyinde 
sonradan briket malzeme kullanılarak örülen duvar ile farklı bir mekân elde edilm-
iştir. Bu mekân banyo işlevi görmektedir. Dikdörtgen formlu nişlere ve mazgal 
pencere açıklıklarına yer verilen çamaşırhane, içten beşik tonoz; dıştan ise üzeri 
düz dam ile örtülüdür. Eyvanın kuzeyinde, doğu-batı yönünde 2,25m, kuzey-güney 
yönünde 3,40m ölçülerinde dikdörtgen planlı mekân bulunmaktadır. Bu mekâna, 
0,90m genişliğinde ve 0,15m derinliğindeki girişten geçiş sağlanmaktadır. Mekânın 
içinde, 2,60m uzunluğunda, 0,70m genişliğinde musalla taşı bulunmaktadır. Dikdört-
gen formlu niş ve pencere açıklıklarına yer verilen mekân, içten beşik; dıştan ise üzeri 
düz dam ile örtülüdür. Bu mekânda muhtemelen ölen kişiler yıkanmaktadır. Eyvanın 
kuzeybatısında, 0,60m genişliğinde, 0,90m derinliğinde ve 1,70m yüksekliğindeki 
sivri kemerli giriş açıklığından, 2,80x3,10m ölçülerindeki dikdörtgen planlı tuvalet 
bölümüne geçilmektedir. İçten çapraz tonozlu olan bu mekân dıştan, üzeri düz dam ile 
örtülüdür. Eyvanın güneybatısında, 0,80m genişliğinde, 0,85m derinliğinde ve 1,60m 
yüksekliğindeki sivri kemerli girişten üzeri açık bir şekilde inşa edilen mekâna geçil-
mektedir. Mekân, 3,35x4,65m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup mekânın ortasında 
2,10x3,25m ölçülerinde ve 1,10m derinliğinde havuz bulanmaktadır. Mekânın doğu 
ve batı duvarında 2 adet dikdörtgen biçimli niş mevcuttur. Avlunun güneyinde, 4,55m 
genişliğinde, 6,40m derinliğinde ve 3,65m yüksekliğindeki sivri kemerli eyvan, mes-

cit olarak kullanılmaktadır. Eyvanın güney duvarında beş dilimli kaş kemer içerisine 
alınmış 0,75m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 1,50m yüksekliğinde mihrap nişi 
yer almaktadır. Eyvanın doğu, batı ve güney duvarlarında toplam 7 adet dikdört-
gen formlu niş bulunmaktadır. Ayrıca eyvanın kuzeyinde, 2,10x3,75m ölçülerinde 
ve 0,50m derinliğinde serinletme amaçlı havuz bulunmaktadır. Avlunun batısında, 
geç dönemlerde inşa edilen tuvaletler bulunmaktadır. Avlunun ortasında, 15,20m 
uzunluğundaki kanaldan, 1 No’lu Çamaşırhane’ye su iletilmektedir. Çamaşırhanenin    
genelinde, doğal ve beşerî tahribat söz konusudur.

ELMABAHÇE MAHALLESİ
2 NO’LU ÇAMAŞIRHANE
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İzzet Paşa Karakolu, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Nur Mahallesi, İzzet Paşa 
Mevkii’ndeki Zinnar Bağları’nın içinde bulunmaktadır. Mardin ve çevresinde mey-
dana gelen karışıklıkları önlemek ve asayişi sağlamak için stratejik olan mevkilere 
kurulan karakollardan biridir. Adını, o dönemin mareşallerinden İzzet Paşa’dan 
almıştır. Yapının cephesindeki lentolu giriş açıklığının üzerinde yer alan kitabede 
(29.10.829) tarihi yazmaktadır; ancak bunun yanlış bir tarih olduğu düşünülmek-
tedir, nitekim Artuklu Kaymakamlığı web sitesinde yer alan bilgiye göre karakolun 
29.10.1929 yılında yapıldığı bilgisi yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, 
doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniğiyle 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapıya giriş, doğu cephesinde yer 
alan lentolu dikdörtgen formlu açıklıktandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı küçük bir 
holün etrafında şekillenen üç mekân ve girişin güneyindeki gözetleme kulesinden 
oluşmaktadır. Gözetleme kulesine, betonarme tavan eklenerek Zemin ve 1. Kat 
bağlantısı kesilmiştir. Holün batısındaki bir merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 
1. Kat, dikdörtgen planlı bir holün etrafında şekillenen iki mekân ve güneydeki 
gözetleme kulesinin üst katından oluşmaktadır. batıda yer alanının tavanı yıkılmış 
ve ahşap hatıl ile çelik kiriş izleri görülmektedir. 1. Kat’taki holün döşemesi,                
betonarme olarak sonradan yapılmıştır. Yapının cepheleri oldukça sade ve lentolu 
dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Yapı, günümüzde metruktur.   

Taş yüzeylerinde aşınma, renk bozulmaları, biyolojik bozulma ve derzlere harç 
ile müdahaleler gözlemlenmektedir.

İZZET PAŞA KARAKOLU
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İl Jandarma Komutanlığı Maliye Personel Şube Müdürlüğü, Mardin ili, Artuk-
lu ilçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı’nda bulunmaktadır. 
Eğimli ve çokgen bir alana, kuzey- güney doğrultusunda konumlandırılan yapı, 
teraslı, revaklı ve 2 katlı olarak düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa 
edilmiştir. Yapının Zemin Katı, Maliye Şube Müdürlüğü, 1. Kat’ı ise Personel Şube 
Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Zemin Kat’ın batı cephesinde, yuvarlak kemerli 
dikdörtgen planlı çapraz tonozlu revaklı bir bölüm bulunmaktadır. Revaklı bölümün 
doğusunda yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan, ahşap çakma kapıyla mekânlara 
girilmektedir. Aynı cephedeki basık kemerli açıklıktan PVC kapıyla bağımsız bir 
odaya girilmektedir. Dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozlu odada, çeşitli formda 
niş ve yüklüklere yer verilmiştir. Yapının batı cephesindeki merdiven ile 1. Kat’a 
çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın doğusunda yer alan mekânlardan 
oluşmaktadır. 1. Kat’ta, doğu-batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı bir hol 
ile kuzey ve güney cephelerinde mekânlar bulunmaktadır. Mekânlara giriş, batı 
cephede yer alan lentolu açıklıktan ahşap çakma kapıyla sağlanmaktadır. Yapının 
farklı cephelerinde başka birimlere geçişi sağlayan çeşitli formda giriş ve pencere 
açıklıkları bulunmaktadır. Güney cephede destek ayakları yer almaktadır. 

Yapıdaki taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulmaları ve harç ile müdahalel-
er gözlemlenmektedir. Zemin Kattaki revakın tonoz yüzeyleri boyanmıştır.              
Boyada, çatlaklar ve dökülmeler mevcuttur. Yapının içi, Komutanlık tarafından izin            
verilmediği için incelenememiştir.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
MALİYE PERSONEL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyar-
bakırkapı Mahallesi, İl Jandarma Komutanlığı içerisinde bulunmaktadır. Eğimli ve 
çokgen bir alana, kuzey- güney doğrultusunda konumlandırılan yapı, avlulu, teraslı, 
revaklı ve 2 katlı olarak düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Yapının Zemin Kat’ı , “L” planlı yuvarlak kemerli, çapraz tonozlu revaklı bir alan ve 
etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının 1. Kat’ına giriş, batıda yer 
alan merdiven ile sağlanmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı bir terasın güneyinde 
yer alan mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlara çeşitli formlardakiaçıklıklardan 
geçiş sağlanmaktadır. Yapının cephelerinde, çeşitli biçim ve büyüklükte pencere 
açıklıkları bulunmaktadır.

Taş yüzeylerinde, aşınma, renk bozulmaları ve çimento harç ile müdahalel-
er gözlemlenmektedir. Yapının içi, Komutanlık tarafından güvenlik tedbirli izin         
verilmediği için incelenememiştir.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Yukarı Mezopotamya’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan kuzey 
kesiminde bulunan Mardin ili, bu coğrafyanın en eski şehirlerinden biridir. İnsa-
na dair izlerin Paleolitik Dönem’e kadar gittiği bilinen Mardin, kültürlere sürekli 
ev sahipliği yapmış olup; Akkad, Assur, Pers, Sasani, Bizans, Selçuklu, Artuklu 
ve Osmanlı gibi farklı birçok uygarlığa dair yapı ve yapı kalıntılarını bünyesinde 
barındırmaktadır. Kentsel Sit, Mardin Kalesi ile kalenin güney eteklerinde ku-
rulmuş olan ve Eski Mardin olarak adlandırılan tarihi yerleşimi kapsamaktadır. 
Kentsel sit, 124 hektarlık alanı kaplamakta ve bünyesinde birçok geleneksel sivil 
mimari örneklerini, dini, sosyal ve ticari yapılar ile mimari, mahalli, tarihi, sanat 
ve estetik özelliklere sahip yapı gruplarını barındırmaktadır (Tab. 1; Res. 1). Şehir, 
kentsel sit tanımını bütün yönleri ile karşılamakta olan eşsiz bir açık hava müzesi 
görünümündedir. Kent, tarih boyunca farklı kültürlerin burada kesişmesinden zi-
yade kültürlerin aidiyet hissettiği bir merkez niteliğindedir. Kent silueti, bu özelliği 
ile son birkaç yüzyıl içerisinde değişmeyen bir görünüme ve sürekliliğe sahiptir. 
Mardin nüfusu, Müslüman, Hıristiyan, Ezidi gibi farklı din ve Türk, Kürt, Arap, Erme-
ni, Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi gibi farklı etnik kökenli halklardan oluşmak-
tadır. Bu çerçevede, kentin sosyokültürel ve ekonomik yapısı, kent peyzajının ze-
nginliği üzerinde etkili olmuştur. Kent, kalenin eteğindeki yamaç taraçalandırılarak 
kurulmuş ve topoğrafyaya paralel olarak kıvrımlı dar sokaklardan oluşturulmuş 
bir ulaşım ağına sahiptir. Şehrin içerisinde, Birinci Cadde olarak adlandırılan ve 
doğu-batı yönlü uzanarak yerleşim yerini iki ayrı birime bölen bir ana cadde yer 

almaktadır. Şehrin dar sokaklarına bu cadde üzerinden ulaşılmaktadır. Arazinin 
sarp yapısı dikey hattaki birçok sokağın merdivenli yapılmasına sebebiyet ver-
miştir. Yerleşimin birçok noktasında, gelişi güzel konumlandırılmış yapıların alt 
katlarında, sokakları birbirine bağlayan abbaralar bulunmaktadır. Eski Mardin 
yerleşimini iki ayrı birime ayırmış olan Birinci Cadde’nin kuzeyi, kalenin eteklerine 
doğru ağırlıklı olarak sivil yaşam alanlarından oluşurken; caddenin alt kısmında 
kalan güney kesiminde ise ağırlıklı olarak ticari yapılar, çarşılar yer almaktadır. 

Kentin genelinde, inanç ve etnik köken gözetmeksizin mahremiyet olgusu hakim 
olduğundan yüksek duvarlı avluların ardında geleneksel sivil yapılar yükselmekte-
dir. Bu yapılara ait avlular, yarı açık eyvanlı, yarı açık revaklı veya tam açık şekilde 
inşa edilmişlerdir. Eğim yönünde inşa edilen yapıların alt katları, yarım bodrum 
olarak nitelendirilen bir inşa tekniğine sahiptir. Alt katların çoğunlukla depo olar-
ak kullanıldığı bu evlerin avlularında ana kayaya oyulmuş su kuyuları mevcuttur. 
Çoğunlukla iki veya daha çok katlı olarak inşa edilen yapıların yaşam alanlarına 
ait pencereleri güney yönüne bakmaktadır. Bir konuttan başka diğer bir konutun 
penceresi görünmemektedir. Mahremiyet ve özel yaşama saygının bir göstergesi 
olan bu durum, sadece farklı yapılarda uygulanmamış aynı konuta ait mekânların 
pencereleri de birbirini görmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bölgenin geniş aile 
profili, yapıların boyutları ve oda sayıları üzerinde etkili olurken; her ev adeta bir 
konak şeklinde inşa edilmiştir. Yapılarda düzgün simetrik plan uygulanmış, estetik 
görünüm de göz ardı edilmemiştir. Gerek sivil yapılarda, gerekse kamu, dini ve ticari
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yapılarda sağlam ve simetrik binalar dikkat çekmektedir. Mimari yapıların 
cephelerini süsleyen, taş işçiliğini estetikle buluşturan geometrik ve bitkisel 
bezemeler, yapıların içlerini de süslemektedir. Mardin’de her etnik grubun, ge-
lenek-göreneklerine ve geçmişlerine dair hissettikleri derinden bağlılık, geleneksel 
yaşamı ve geleneksel kent peyzajının sürekliliğini canlı tutmaktadır. Kent peyza-
jına aykırı bazı yapılaşmaların, kent halkı tarafından yadırganması büyük boyutlu 
görüntü kirliliğini minimize etse de peyzaja aykırı yapılar söz konusudur.

MARDİN KENTSEL SİT
ANIT SİT

ABBARA 43 MEZARLIK ALANI 3

ÇEŞME 33 KALE 1

CAMİ 28

ÇARŞI 19

KİLİSE 12

MEDRESE 3

TÜRBE 6

HAMAM 5

ZAVİYE 1

MESCİT 2

KÜLLİYE 1

EĞİTİM YAPISI 3

SİVİL MİMARİ 571
DÜKKÂN 1
ZİYARET 1
İDARİ YAPILAR 3
ASKERİ YAPILAR 3
MEZAR 1
MÜZE 3
NALBANT 1
KÜLTÜR MERKEZİ 1
CAFE/RESTORAN 10
ABBARA 43
ÇEŞME 33
CAMİ 28

TOPLAM 751 32
GENEL TOPLAM 783

Tablo 1: Mardin Kentsel Sit Alanında Bulunan Kültür Varlıklarının Dağılımı
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Mardin Kalesi, Tur Abdin Platosu’nun güneyinde, Yukarı Mezopotamya 
Havzası’nın kuzeye doğru yükselmeye başladığı coğrafi bir konumda yer 
almaktadır. Günümüz Mardin şehrinin dayanmış olduğu ve deniz seviyesin-
den 1200m yüksekte bulunan, güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan kalker 
kayalık bir tepeye inşa edilen kale, kayalık ile aynı doğrultuda ince uzun bir 
plana sahiptir. Söz konusu sarp kayalık kaleye doğal bir koruma sağlarken; 
sarp olmayan alanlarda sur duvarları örülerek kaleye muhkem bir kimlik ka-
zandırılmıştır. Kale, 800m uzunluğunda, en dar yeri 30m ve en geniş yeri 150m 
arasında olan genişliğe sahiptir. Kalenin günümüzdeki girişi, güney yönünde 
yer almaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2011 yılında yayınladığı 
durum raporunda kalenin ayakta iken dışarıya açılan 6 adet kapısından (Di-
yarbakırkapı, Savurkapı, Bab-ı Şavt, Bab-ı Hamara, Bab-ı Zeytun ve Bab-ı Ce-
did Kapıları) bahsedilmektedir. Mardin Kalesi’nin tarihi hakkında bilgi veren 
herhangi bir kitabe günümüze ulaşmamıştır. 1930’lu yıllarda Mardin’e gelen 
A.Gabriel ise Mardin Kalesi’nin giriş kapısı üzerinde bir kitabenin varlığından 
söz etmektedir. Kaleiçi yerleşimin zamanla azalıp sur içi kentsel yerleşime 
taşındığı, 20. yy’ın başında ise kalenin tamamen boşaldığı anlaşılmaktadır. 

Mardin Kalesi ile ilgili ilk yazılı ibareler, Romalı tarihçi A.Marcellinus’un, 
Amid’den Nusaybin’e giden yol güzergâhı üzerinde bulunan yerleşmeyi ”Maride 
Kalesi” olarak tanımladığı metinlerde geçmektedir. Mardin Kalesi’nin ne zaman 
inşa edildiğine dair kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber, kabul edilen yay-
gın görüş, kalenin 10. yüzyıl yazılı kaynaklarında Hamdaniler’in bölgeye hakim 
olduğu ve kaleyi yeni baştan inşa ettiğidir. Artukluların 12. yy’da kaleyi sığınma 
ve yerleşme amaçlı kullandığı bilinmektedir. Mardin Kalesi, Artuklu Dönemi’nde 
yeniden inşa edilerek Artuklu mimarisinin en önemli eseri arasında yer almıştır. 
Artuklular Dönemi’nde yerleşim alanı sur duvarlarının dışına taşmış ve kalenin 
güney eteğinde bulunan bugünkü medrese, cami, çarşı ve hanların yer aldığı 
mahalleler kurulmuştur. Mardin Kalesi 10. yy’da Al-Bâz (Şahin Kalesi), 14.yy’da 
Kal”at al Şahba, Kal”at Gurâb (Karga Kalesi) olarak isimlendirilmiştir. Mardin 
Kalesi’nin, Timur istilası, Artuklu, Akkoyunlu ve Safevi mücadeleleri sırasında 
görmüş olduğu tahribatlar sonrasında farklı zamanlarda onarım gördüğüne dair 
yazılı kaynaklar mevcuttur. Mardin Kalesi’nin Osmanlı himayesine hangi tarihte 
girdiği bilinmemekle birlikte 1518 yılında şehre bir kadı, kaleye ise bir dizdar 
görevlendirildiğini tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz. Ayrıca Osmanlı egemen-

liğinde birçok tadilat ve tamirat sürecinden geçtiği bilgisi yine tarihi kaynak-
lardan elde edilmektedir. 17. yy. sonlarına doğru şehirde başlayan aşiretlerin 
hâkimiyet mücadelelerinde yapılan tahribatlar, kalenin ve çoğu mahallenin tahrip 
olmasına sebep olmuştur. Nitekim 19. yy. ortalarına doğru kale tamamen terk 
edilmiştir. Mardin Kalesi’nden günümüze kalan kalıntılar, sur duvarları, beş köşeli 
bir forma sahip Güney Sur Duvarı üzerindeki tek sağlam durumdaki burç, tonozlu 
Giriş Kapısı, Kale Camii, Hızır Camii, Saray Yapısı, harabe durumundaki yapılar 
ile çok sayıda sarnıçtan oluşturmaktadır. Kalenin son dönemlerde kullanılmakta 
olan tek girişi, güneyde yer alan ana kayaya oyulmuş ve üzeri tonozla kapatılmış 
olan yoldur. Bu yol, günümüzdeki modern faaliyetler sonucunda 1,5m kadar 
gömülmüş vaziyettedir. Giriş Kapısı’nın doğu yönünde, araştırmacılar tarafından 
14.-15.yy’a tarihlendirilen Kale Camii yer almaktadır. Camiden günümüze kare 
plana sahip bir mekân, mekana ait kısmen korunmuş duvarlar ile tromplu olduğu 
anlaşılan bir kubbe kalmıştır. Kaledeki bir diğer cami, Hızır Camii’dir (Akkoyunlu 
Camii olarak da bilinir). Hızır Camii, 14. yy. sonu ile 15. yy’ın. ilk yarısında inşa 
edilmiştir. Cami, enine dikdörtgen planlı, tek sahanlıdır ve iki bölüme ayrılmıştır. 
Yapının kesme ve moloz taşlardan inşa edildiği gözlenmiştir. Tek katlı olan yapıya 
ikisi kuzeyde, biri güneyde olmak üzere üç yönden giriş sağlanmaktadır. Kaledeki 
bir başka yapı, kalenin güneyinde yer alan ve ayakta kalan tek kemeri ile dikkat 
çeken Saray Yapısı’dır. A.Gabriel, yapıyı yıkılmadan önce inceleme fırsatı bulmuş 
ve yapının bir avluya sahip iki katlı bir binadan teşkil olduğunu belirtmektedir. 
Yapıda kullanılan malzeme, uygulanan işçilik ve süsleme öğelerine bakıldığında 
yönetimle ilgili bir bina olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmacılar mimarisi ve mi-
mari bezeme özelliklerine dayanarak yapıyı, 15. yy içerisine tarihlemektedirler. 

1980 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılmakta olan 
kalede, NATO’ya bağlı Hava Radar Kıta Komutanlığı bulunmaktadır. Bu seb-
eple kale, halen sivil girişine kapalıdır. 2007 yılında meydana gelen kaya 
kopmaları nedeniyle Mardin Valiliği, Mardin Kalesi Kaya Islahı Destekleme, 
Güçlendirme ve Restorasyon Projesi’ni hazırlamış ve proje kapsamında 2014 
yılında Mardin Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı altında kale surları boyunca, 
Giriş Kapı’sı ve Kale Camii’nin olduğu bölümlerde arkeolojik kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kazılarda toplamda 16 açmada çalışmalar 
yürütülmüştür. Çalışmalarda açığa çıkan mimari öğeler arasında, zemini taş 
döşeli avlu etrafında kümelenmiş mekânlar, mekân içlerinde ocaklar, banyo
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platformları, kanal ve çok sayıda sarnıç bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kalenin 
inşa edildiği tepenin eteklerinde çok sayıda kaya konutlarının olduğu gözlemlen-
miştir. Yapılan kazılarda, seramik (ağırlıklı olarak Selçuklu ve Osmanlı dönemler-
ine ait sırlı ve sırsız kap parçaları), kandil, gülle, ok ucu, çivi, lüle, Osmanlı, Akko-
yunlu İlhanlı, Memlük, Eyyübi, Artuklu, Safevi ve Emevi dönemlerine ait sikkeler 
gibi birçok buluntu grupları ele geçmiştir. Ayrıca tespit edilen birçok çakmaktaşı 
alet ve alet parçaları, kale mevkiinde Prehistorik Dönemler’e ait kullanımların da 
varlığına işaret etmektedirler. 

Şehrin nüvesini oluşturan Mardin Kalesi’nin tarihi ve kültürel haritasını tespite 
yönelik ilk kazı çalışmaları, 2014- 2018 yıllarında Mardin Müze Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı kazıları ise, Mardin Müzesi Müdürlüğü 
başkanlığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş’ın bilimsel 
danışmanlığı altında 13.08.2020- 30.10.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Kuvvetli savunma yapısı olarak bilinen Mardin Kalesi’ndeki tarihi yapıların ve kültür 
varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan kazılar, ağırlıklı olarak Kale Camii 
çevresinde gerçekleştirilmiştir. 

Mardin Kalesi ve yapılarının genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konudur.

Altun, A. 1971, Mardin’de Türk Devri Mimarisi, İstanbul.
Bayar, S., 2015, “Mardin Kalesi Arkeolojik Kazı Çalışmaları”, 24. Kazı Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve 1. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı, Şanlıurfa, 479-508.
Bekin D. 2010., Tarihin Işığında Mardin, Korza Yayıncılık, Ankara.
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Dara (Oğuz) Kentsel Sit’i, 6.yy’da Roma Dönemi’nden itibaren günümüze ka-
dar iskân görmüş olan önemli bir kentsel sit örneğidir. Dara, Mardin’in kuzeyindeki 
dağlık kesiminden doğup, platoyu aşan Oğuz Çayı’nın Mezopotamya Ovası ile bu-
luştuğu noktada, Oğuz Mahallesi’nde 36 hektarlık bir alana kurulmuştur. Dara, 
Roma İmparatorluğu’nun doğudaki sınır güvenliğini Sasani Devleti’ne karşı koru-
mak için tahkim edilmiş bir kaledir.  Roma İmparatoru 1. Anastasius’un bu kale 
kentte yaptığı geniş bayındırlık faaliyetleri nedeniyle kentin adı MS 506 yılında 
imparatora ithafen “Anastasiopolis” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Dara’nın tarihi 
çoğunlukla Roma imparatoru 1. Anastasius’a (MS 491-518) dayandırılsa da, son 
zamanlarda gerçekleştirilen kazılarda daha erken dönemlere ait yapı katlarının ele 
geçmesi, kentin tarihsel ve kültürel geçmişinin daha eskilere dayandığını kanıtlar 
(1). Kentin savunma yapıları, köprüleri, kapıları, nekropol alanı, sarnıçları, taş ocak-
ları ve yerleşimin sürekliliğinin göstergesi olan yakın geçmişe ait dini ve sivil mimari 
örnekleri, Dara Kentsel Sit’ini oluşturan öğelerdir (Tab. 1). Arkeolojik kalıntılarla ge-
leneksel kırsal mimarinin iç içe geçtiği Dara Antik Kenti’nde, kentin sosyokültürel 
çerçevesindeki yaşam, geleneksel yapılarda modern yaşam şeklinde devam et-
mektedir. Antik kent üzerine kurulan kırsal yerleşimin düzenini, topoğrafik yapı 
belirlemiştir. Kırsal yerleşim, arazi eğimine göre inşa edilmiş avlulu veya bahçeli 
evlerden oluşmaktadır. Dikdörtgen plan özelliği gösteren yapılar, 1 veya 2 katlı olar-
ak karşımıza çıkarlar. 2 katlı yapıların alt katları hayvan barınağı veya depo olarak 
kullanılırken; üst katlar, barınma amaçlı yaşam alanları şeklinde düzenlenmiştir. 
Bölgenin geniş aile profili ve sosyokültürel bir parçasını oluşturan mahremiyet, tüm 
Mardin’de olduğu gibi burada da geleneksel mimari üzerinde etkili olmuştur. Bu 
çerçevede çok mekanlı yapılar ve yüksek duvarlarla çevrilmiş avlular dikkat çekme-
ktedir. Yapılarda, Mardin Bölgesi’nin geleneksel mimarisinin vazgeçilmez yapı mal-
zemesi olan kalker taşı kullanılmaktadır. Yapılarda, Antik Dara Kenti’nin arkeolojik 
kalıntılarına ait devşirme taş blokların kullanımı da söz konusudur.

DARA KENTSEL SİT

DARA (OĞUZ MAHALLESİ)

ANIT SİT

CAMİ 1 ANTİK KENT 1

TÜRBE 4 NEKROPOL 1

SİVİL MİMARİ 7 SARNIÇ 3

ZİYARET 1 MEZARLIK ALANI 2

TİCARİ YAPILAR (AGORA) 1

KÖPRÜ 2

DEĞİRMEN 4

TOPLAM 20 7

GENEL TOPLAM 27

Can, B. ve Erdoğan, N. (2014). Dara: Bizans - Sasani Sınırında Bir Garnizon Kenti ve Kazıları”, 
H. Kasapoğlu - M. A. Yılmaz (Ed),
Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40. Yılı içinde (347-371.ss). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
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Dara Antik Kenti, Mardin ili, Artuklu ilçesinin 30 km güneydoğusunda, Mar-
din-Nusaybin karayolunun 9km kuzeyinde, tümüyle antik kente ait harabelerin 
üzerinde kurulmuş olan Dara (Oğuz) Mahallesi’nde yer almaktadır. Kentin içinden, 
kuzey-güney yönünde akan Dara Deresi geçmektedir. Dara Antik Kenti’nde, 1986 
yılında Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, 
yerleşimin özel mülkiyete ait yapıların altında kalması nedeniyle, kentin batısında 
bulunan mezarlık alanında ve köy içindeki hazine arazileri üzerinde bulunan agora, 
sarnıç gibi yapılarda yoğunlaşmıştır. Kazı çalışmaları, mezarlık alanında, kentteki 
Roma Dönemi yapılarında, sur duvarları ve kulelerde, kilise, hamam, saray, asker-
lerin barındığı yapılar, sivil yapılar, sarnıçlar, sütunlu cadde, agora, askeri yapılar 
hendek ve baraj alanı gibi birçok farklı alanda sürdürülmüştür. 

Kentin adlandırılmasına dair ilk görüş, bazı yazılı kaynaklarda geçen Pers 
kralı III. Darius’un (MÖ 336-330) adından geldiği yönündedir. Bir başka görüş 
ise, MS 506 yılında I. Anastasius’a ithafen “Anastasiopolis” olarak değiştirilmiş 
olduğu kanaatindedir. Bununla birlikte 530’da imparator I. Justinianus (527-565) 
tarafından kentin adı, “Justiniana Nova” olarak değişikliğe uğramıştır. Bir başka 
görüş ise kentin, Part kralı 1. Tiridates (MÖ 246-211) tarafından kurulduğu ve 
adının “Dara” olduğu şeklindedir. Tüm bunlar dikkate alındığında Dara için kabul 
edilen en yaygın görüş, kentin MS 507 yılında Roma İmparatoru I. Anastasius’un 
(MS 491-518) emri ile Sasani tehlikesine karşı imparatorluğun doğu sınırını 
korumak amaçlı yapılmış, stratejik konumda bir garnizon şehri olduğudur. Dara 
Kenti, aynı yerde daha önce var olan küçük bir yerleşme üzerine savunma yapıları, 
köprüler, kapılar, sarnıçlar, dini ve sivil yapılar inşa edilerek genişletilmiştir. Ken-
tin tüm yapılarında kullanılan ana malzeme, yörede bolca bulunan kalker taşıdır. 
Dara’nın çeşitli dönemlere ait çok sayıdaki mimari kalıntılarının büyük çoğunluğu, 
Erken Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmektedir. Kesme taş örgü aralarının kaba 
yonu taş ile doldurduğu örgü sistemine Dara Antik Kenti’nde rastlanmaktadır. 

Kentin önemli kalıntıları arasında kenti çevreleyen görkemli surlar yer almak-
tadır. Dara Antik Kenti’nin üzerine kurulduğu üç büyük tepeyi çevreleyen, yaklaşık 
4km uzunluğundaki sur duvarlarının 2,8m’lik kısmı belirgin bir şekilde takip edile-
bilmektedir. Dara’da iç ve dış sur olmak üzere iki sur sistemi üzerinde, 28 kule ve 
hendekler yer alır. Görkemli sur kalıntıları, I. Anastasius ve I. Justinianus dönem-
lerine aittir. 530 yılında İmparator Justinianus döneminde duvarların yüksekliği 
yaklaşık 20m’ye ulaşmış; ikinci bir kat oluşturularak mazgallara ve okçu pencere-
lerine yer verilmiştir. Kent sınırları içerisinde 4 adet kale kapısı tespit edilmiştir. 
Büyük blok taşlarla döşenmiş, yaklaşık 5,5m genişliğinde, üzerinde dükkân, atölye 
gibi yapıların olduğu ve bazı kaynaklarda Çarşı olarak da belirtilen cadde de, şe-
hir kalıntıları arasındadır. Kentin Güney Kapısı’ndan itibaren, kent içinden kuzeye 
doğru, Dara Deresi’nin batı kıyısı boyunca uzanan zeminde bazı oyuk ve izler, hem 
yayaların hem de hayvanların çektiği arabaların kullanıldığı belki kentin alışveriş 
için ayrılan, agora benzeri kamusal bir alanın olabileceğini göstermektedir. 

Kentin batı yönündeki, arcosoliumlu ve klineli çok sayıda mezar odasından 
oluşan Nekropol Alanı, taş işçiliği ve mimarisi açısından önemli olup aynı zaman-
da kentin sürekliliğini en açık şekilde gösteren kesimdir. Bununla birlikte kayalık 
alanın zeminine oyularak yapılan khamosorion lahit mezarlar ve taş sanduka mezar 
tipleri de görülmektedir. Mezarların genelinde yön birliği olmadığı ve gerek arco-
soliumlu mezarlarda gerekse khamosorion lahit mezarlarda Latince yazıtlara yer 
verilmiştir. Nekropol Alanı’nda boyutu, planı, işçiliğiyle kentin en önemli yapısı 
olan tamamen ana kayanın oyulmasıyla yapılmış 3 katlı ve katlar arası geçişler 

yine kayaya oyulmuş basamaklar ile sağlanan bir kaya mezarı bulunmaktadır. 
Kaya mezarın alt katı, 7 adet taşıyıcı ile desteklenmektedir. Orta ve üst kat ise 
arcosoliumlu ve lahit mezarlardan oluşmaktadır. Alt katın tavanında kapak-
lı dikdörtgen açıklıklara yer verilmiş ve alt katta toplu gömüyü işaret eden çok

DARA (ANASTASlOPOLIS) ANTİK KENTİ
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sayıda düzensiz vaziyette kemik ve kül kalıntılarına rastlanmıştır. Kaya mezarın 
kuzeyinde yer alan anıtsal girişinin alınlığında bitkisel motifler ile birlikte dinsel 
sahnelere yer verilmiştir. 

Dara Deresi’nin doğu kenarında, günümüz camisinin duvarlarında, avlusu ve 
çevresinde sütun tamburu, başlık vb. kalıntılardan yola çıkarak bu alanın daha 
önceden kilise olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte derenin batı kenarın-
da, Güney Sarnıç’la bitişik dinsel karakterli bir yapının kalıntıları mevcuttur. Söz 
konusu alanda, köy evleri arasında kalan ve kısmen ayakta olan duvar, payanda ve 
kemer kalıntılarından, alanda büyük kompleks bir dinsel yapının olduğunu göster-
mektedir. 

Kentin, doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan iki adet köprü bulunmaktadır. 
Köprülerden Güney Kapısı’na yakın olan doğu-batı yönlü köprü, Sütunlu Cadde’nin 
yaklaşık 10,0-15,0m kuzeyinde ve yaklaşık 26,60m uzunlukta ve 7,15m genişlik-
tedir. Kentin diğer bir köprüsü ise Güney Su Kapısı’nın güneyinde ve kent dışında 
yer almaktadır. Köprü, kent içindeki köprüye benzer bir şekilde yuvarlak kemer-
lidir. Köprünün tahrip olması ve akarsuyun getirdiği alüvyal dolgu altında kalması-
na rağmen günümüzde iki kemeri görülebilmektedir. 

Kentin kurulduğu ve iskân edildiği tarihsel süreçler içinde su ihtiyacını 
karşılamak amaçlı günümüze orijinal haliyle kalabilmiş üç büyük sarnıç ve mod-
ern yapılaşmanın altında su sistemi ile ilgili olduğu düşünülen yapılar mevcuttur. 
Kentteki üç büyük sarnıç, Batı, Kuzey ve Güney Sarnıç olarak adlandırılmıştır. Batı 
Sarnıç, belli bir yüksekliğe kadar ana kayaya oyularak yapılmış ve bunun ardından 
kesme taş örgüyle yükseltilmiştir. Sarnıç iki paye ile desteklenmiş üst örtüsü 
çapraz tonozludur. Sarnıç içindeki 30m uzunluğundaki kanalda yer yer sağlam 
kalmış künkler görülmektedir. Güney Sarnıç, dikdörtgen planlı, doğu-batı yönlü 
yaklaşık 23,0x16,0m ölçülerinde ve 15m derinliğindedir. 50,0m uzunluğunda ve 
4m genişliğindeki Kuzey Sarnıç, belli bir yüksekliğe kadar ana kayanın oyulması 
ve üzerine taş örgü duvar sistemiyle yapılmıştır. Kademeli olarak inşa edilen pa-
ralel 10 mekândan oluşan sarnıç, beşik tonozludur. Kentin su yapıları ile ilgili diğer 

kalıntıları, barajlar/setler oluşturmaktadır. Dara Deresi’nin her iki yanına yaklaşık 
5m yükseklikteki ve 4m genişlikteki köşeli duvarların, dere debisinin yükseldiği 
durumlarda suyun kente kontrollü biçimde alınmasını sağlamak ve kuşatma duru-
munda bu kısmın savunmasını güçlendirmek için inşa edildikleri düşünülmektedir. 
Suyun hazneye taşınması set duvarının üzerindeki oluklarla sağlanmıştır. Hazne 
içinde biriken su, akuadüklerle (su kemerleri) ve surlar üzerindeki su girişi yoluyla 
kent içindeki sarnıçlara dağıtılmaktadır. Kentin kuzeybatısında, Akropolis Tepe-
si’nin batısında, kente dönük bir vadinin ağzındaki taş örgülü bir su setinin olasılık-
la dağdan gelen suların kontrol altına alınması için inşa edildiği düşünülmektedir. 
Kaynaklarda, kentte hamam, granarium (ambar), karargah sarayı/ praetorium, 
kışla, mozaikli yapılar ve baldaken planlı yapı gibi yapıların varlığından bahsedil-
mektedir. Dara kazılarında mimari kalıntılar dışında, seramikler, sikkeler, cam 
parçaları, mozaikler, kandiller, metal aletler, metal objeler ve çiviler tespit edilm-
iştir.

Ahunbay, Z., 2015, Mardin’in, Oğuz Köyü’ndeki Anıtlar ve Korunmaları İle İlgili Öneriler, F. Atay ve N. Özcan (Ed), Kargir
Can, B., Erdoğan, N., 2014, “DARA: Bizans - Sasani Sınırında Bir Garnizon Kenti ve Kazıları”, H. Kasapoğlu - M. A. Yılmaz (Ed), Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40. Yılı, Bilgin Kültür Sanat
Yayınları, Ankara, 347-371. “DARA: Bizans - Sasani Sınırında Bir Garnizon Kenti ve Kazıları”, H. Kasapoğlu - M. A. Yılmaz (Ed), Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40. Yılı, Bilgin Kültür Sanat
Reis, A. S. A., Mardin Kentinin Korunması Kapsamında Surp Kevork Ermeni Kilsesi Restorasyon Önerisi, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık
Anabilim Dalı, İstabul, 2012.
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Hırbe Helale Paleolitik Yerleşim Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Nur Mahallesi 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi’nin in-
şaatı sırasında tespit edilen ve 2009 yılında tescile alınan yerleşim yerinde, 2010, 
2011 ve 2018 yıllarında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazıları ve 
sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yerleşim yerinde yapılan kazılar ile çok 
sayıda yontma taş buluntular tespit edilmiştir. Yerleşkede MS 4.-5. yy ve MS 12.-
14. yy’lara ait buluntuların yanı sıra özellikle yerleşimin doğu kısmında, Paleolitik 
Dönem olarak değerlendirilen yontmataş kalıntıları ön plana çıkmaktadır. Bahsi 
geçen yerleşkenin dışında kalan batı, kuzey ve güney yönlerindeki alanlarda da 
Paleoloitik Dönem’e ait yontma taş aletler saptanmıştır. Yerleşke alanında tespit 
edilen yontma taş buluntular, yerleşimin Alt Paleolitik Dönem ve Orta Paleolitik 
Dönem’e, baskı yöntemi ile alet üretiminin yapıldığını gösteren dilgi çekirdekler 
ve çakmaktaşı dilgiler ise Geç Neolitik Dönem ve Kalkolitik Çağ’a tarihlenmektedir 
(1) .

HIRBE HELALE
PALEOLİTİK YERLEŞİM ALANI

Kodaş, E., “Mardin-Hırbe Helale Yerleşim Yerinde Ele Geçen Paleolitik Dönem Buluntuları Üzerine İlk Gözlemler”, 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, 2019.
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Gırê Harin Höyüğü, Mardin il merkezinin 11km güneydoğusunda, Atuklu ilçe 
sınırları içerisinde ve Mardin-Nusaybin Karayolu’nun batısında yer alan Ortaköy 
(Girharrin) Mahallesi’nde bulunmaktadır. Navala Kutte Vadisi’nde, Riji Deresi’nin 
batısında stratejik bir konumda yer alan höyük, doğal bir geçiş güzergâhında 
olmasından dolayı daima yerleşim görmüştür. Özellikle Assur Ticaret Kolonileri 
Çağı’nda (MÖ 2. binyılın ilk yarısı), Kral Yolu (Harran Şarri) olarak bilinen ana ticaret 
yolunun höyükten geçtiği bilinmektedir. Girharrin Höyük, oval biçimli 300x400m 
ölçülerinde ve yaklaşık 40,0m yüksekliktedir. Mardin Müze Müdürlüğü’nün Gir-
navaz Höyük kazı ekibine haber vermesi ile 1988-89 yıllarında höyük alanında bir 
yüzey araştırması yapılmıştır. Söz konusu araştırma kapsamında, Halaf, Geç Uruk, 
Metalik Mallar ve İslami Dönem seramikleri tespit edilmiştir (1) . 

Höyüğün etrafı yaşam alanı olarak kullanılan evler ile dolu durumda ve batı 
ile güney kısımlarında yoğun biçimde toprak alınmasından dolayı çok fazla tahri-
bat söz konusudur. Höyüğün doğu ve kuzey kısımlarında toprak altında kalmış 
duvar izleri ve kaçak kazı izleri görülmektedir. Höyüğün üst kısmında yöre halkı 
tarafından Şeyh Nıcude olarak adlandırılan ziyaret bulunmaktadır. Etrafı düzen-
siz taşlar ile çevrelenen ziyaretin içinde Şeyh Nıcude’ye ait mezar bulunmaktadır. 
Mezara ait günümüzde herhangi bir şahide ve/veya mezar taşı ulaşmamıştır.

www.tayproject.org, (Erişim Tarihi:23.03.2020)

GIRÊ HARİN HÖYÜĞÜ
(GİRHARRİN HÖYÜĞÜ)
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Gırguri Höyüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Çıplaktepe (Gırguri) Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Höyük, doğu-batı doğrultusunda 95m, kuzey-güney doğrul-
tusunda 90m ölçülerinde ve 14m yüksekliğindedir. Höyük üzerindeki modern 
yapılaşma ve çevresindeki tarımsal faaliyetler nedeniyle özellikle etek kısımlarında 
höyüğün sınırları belirgin değildir. Alanda yapılan belgeleme çalışmaları kapsamın-
da, Erken Tunç Çağı’na ait burun tutamaklı kap parçası, Orta Tunç Çağ’a ait Habur 
Seramikleri ile dönemi belirlenemeyen amorf seramikler, bakır levha parçası, çak-
maktaşı ve obsidyen parçaları tespit edilmiştir. Gırguri Höyüğü üzerinde mezarlık 
alanı, mezarlık alanının batısında ise bahçeler bulunmaktadır. 

Kuzey ve güney eteklerinden yoğun toprak çekimi yapılmış Gırguri Höyüğü’nün 
genelinde beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

GIRGURİ HÖYÜĞÜ
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Toruntepe Höyüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Toruntepe Mahallesi’nin 
güneyinde yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan höyük, doğu-batı yönünde 
160m, kuzey-güney yönünde 245m ölçülerinde ve 21m yüksekliğindedir. Höyüğün 
doğusundan Cırnık Deresi geçmektedir. Yüksek bir tepe görünümündeki höyüğün 
kuzeyinde, modern yerleşimler, doğu ve kuzey eteklerinde ise eski bir mezarlık 
alanı bulunmaktadır. Höyük üzerinde ve eteklerinde yapılan incelemelerde, Erk-
en Tunç Çağı’na ait Metalik kap parçaları, yalın basit seramikler, Assur sera-
mikleri ile az sayıda geç dönem İslami dönem seramik parçaları tespit edilmiştir. 
Höyük üzerinde yer alan modern yerleşimin bazı bahçelerinde sütun başlıkları 
görülmüştür. Ayrıca höyüğün kuzey ve doğu kesimlerinde, etrafı düzensiz taşlar 
ile sınırlandırılan eski mezarların yanı sıra modern malzeme ile yapılan geç dönem 
mezar örnekleri de bulunmaktadır. Modern malzeme ile yapılan mezarların baş ve 
ayak şahidelerinde Latin harfler ile künye bilgileri yer alırken etrafı düzensiz taşlar 
ile sınırlandırılan eski mezarın baş ve ayak şahidelerinde ise herhangi bir kitabe ve 
süsleme ögesine rastlanılmamıştır. Batı eteğinden toprak çekilmiş höyüğün üst 
kısmında betondan yapılmış bir nirengi noktası yer alırken kuzey eteklerindeki      
evlerden dolayı burada yoğun beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

TORUNTEPE HÖYÜĞÜ
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Alakuş Höyüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Alakuş (Zeydi) Mahallesi’nde 
yer almaktadır. Höyüğün kuzey ve doğu kesimlerinin büyük bir bölümünde 
ağaçlandırma, modern yapılaşma ve bu yapılara ulaşımı sağlayan yol ağlarından 
dolayı sınırları net tespit edilememiştir. Bu nedenle günümüzde höyüğün korunan 
sınırlarına bakıldığında, doğu-batı yönünde 75m, kuzey-güney yönünde yaklaşık 
100m ölçülerinde ve 10m yüksekliğindeki bir bölümü kalmıştır. Höyük üzerinde 
ve eteklerinde yapılan incelemeler sırasında Erken Tunç Çağı’na ait yalın basit ser-
amik parçaları saptanmıştır. Ayrıca höyük üzerinde yer alan bir evin bahçesinde 
sütun başlıkları tespit edilmiştir. Alakuş Höyüğü’nün eteklerinde toprak çekimi 
yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Höyüğün genelinde modern yapılaşma, toprak çekimi nedeniyle yoğun beşeri 
tahribatın yanı sıra doğal tahribat da söz konusudur.

ALAKUŞ HÖYÜĞÜ
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Qereşika Höyüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yukarı Aydınlı (Qereşika Jor) 
Mahallesi’nin, Aşağı Aydınlı (Qereşika Jer) Mezrası’nın kuzeyinde yer almaktadır. 
Qereşika Höyüğü, doğu-batı yönünde 80m, kuzey-güney yönünde 75m ölçülerinde 
olup, 5m’lik yüksekliğe sahiptir. Höyük ve çevresinde yapılan gözlemler sonucunda 
amorf nitelikli devetüyü hamurlu seramikler ile Yeni Assur Dönemi’ne ait olduğu 
düşünülen seramik parçaları tespit edilmiştir. Höyük üzerinde ve çevresinde, 
yüzeyde kısmen hatları gözlemlenen mimari yapılara ait duvar izleri ve bu duvarlar-
la bağlantılı dağınık taşlar mevcuttur. Günümüzde höyük, Aşağı Aydınlı Mezrası’nın, 
mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır. Modern malzeme ile yapılan mezarların yanı 
sıra; etrafı düzensiz taşlar ile örülen mezar örnekleri de bulunmaktadır. Modern 
malzeme ile yapılan mezarların baş ve ayak şahidelerinde, Latin harfleri ile künye 
bilgileri yer alırken; etrafı düzensiz taşlar ile örülen mezarların baş ve ayak şahide-
lerinde herhangi bir kitabe ve süsleme öğesine rastlanılmamıştır. 

Çevresinde tarımsal faaliyetler gerçekleştirilmekte olan höyüğün genelinde 
beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

QEREŞİKA HÖYÜĞÜ
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Kemaliye Höyük, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Çayırpınar (Kaniguriyê) Ma-
hallesi’nin, Kemaliye Mezrası’nda bulunmaktadır. Geniş bir alana yayılan ve yüksek 
bir tepe görünümündeki Kemaliye Höyük, doğu-batı yönünde 540m, kuzey-güney 
yönünde 450m ölçülerinde ve yaklaşık 30m yüksekliğindedir. Höyüğün güney 
eteğinde Mardin-Nusaybin (İpekyolu) Karayolu geçmektedir. Ayrıca höyüğün 
güney eteğinde, boşaltılmış bir askeri karakol, höyük üzerinde ise gözetleme kulesi 
yer almaktadır. Höyükte yapılan incelemeler sonucunda, erken dönemlere ait mi-
mari yapıların duvar hatları gözlemlenmiştir. Söz konusu taş sıralarının yanı sıra, 
höyük yüzeyinde çevreye yayılmış taşların da bu yapılara ait oldukları ancak yoğun 
tahribat nedeniyle çevreye dağıldıkları saptanmıştır. Höyük genelinde yapılan alan 
taraması kapsamında, az sayıda Halaf ve Ubaid dönemlerine ait boyalı seramik 
parçaları, Erken Tunç Çağı’na ait yalın basit seramikler, Orta Tunç Çağı’na ait 
Habur Boyalıları, Orta ve Yeni Assur Dönemlerine ait seramik parçalarının yanı 
sıra Ortaçağ’a ait sırlı seramik örnekleri saptanmıştır. Ayrıca obsidyen ve çak-
maktaşı alet parçalarının varlığından da söz edebiliriz. Höyüğün geç dönemlerde 
askeri alan olarak kullanılması görmesi, özellikle höyüğün güney eteğinden üst 
kısmındaki gözetleme kulesine ulaşmak için höyük yüzeyi traşlanarak yol yapıldığı 
görülmüştür. Höyük üzerinde askeri mevzi oluşturmak için hendekler açıldığı gö-
zlemlenmiştir. Günümüzde höyüğün doğu, batı ve kuzey eteklerinde tarım faali-
yetleri devam etmektedir. Askeriyenin güvenlik gerekçesi doğrultusunda höyüğün 
üzerine çıkılmasına izin vermemesi nedeniyle detaylı belgeleme yapılamamıştır. 

Kemaliye Höyüğü’nün genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KEMALİYE HÖYÜK
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Til Şe’ir Höyüğü, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Arpatepe (Til Şe’ir) Mahall-
esi’nde yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan höyüğün, modern yapılaşma ve 
çevresinden geçen karayolu nedeniyle, neredeyse yarısı yok edilmiştir. Til Şe’ir 
Höyüğü’nün günümüzde korunan sınırları, doğu-batı yönünde 90m, kuzey-güney 
yönünde 110m ölçülerindedir ve 15m yüksekliğe sahiptir. Höyükte yapılan belge-
leme çalışmaları kapsamında, Halaf Dönemi’ne ait boyalı seramikler, Erken Tunç 
Dönemi’ne ait yalın basit seramikler, Metalik seramikler, depolama kap parçaları 
ile Yeni Assur Dönemi’ne atfedilen seramik parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca 
höyükte az sayıda da olsa çakmaktaşı ve obsidyen parçaları gözlemlenmiştir. 

Höyüğün doğu, batı ve güney eteklerindeki modern köy yerleşmesi, sit alanının 
eteklerini tamamen yok etmiştir. Nitekim höyüğün etek kısımlarında yöre halkı 
tarafından ekmek pişirmek için tandırlar yapıldığı görüldüğü gibi yöre halkından 
edinilen bilgiye göre höyüğün koni kısmı iş makinaları ile düzleştirilmiştir. 
Günümüzde höyüğün kuzey kesiminde tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir.          
Til Şe’ir Höyüğü’nün geneli, yoğun olarak beşeri ve doğal tahribat maruz kalmıştır.

TİL ŞE’İR HÖYÜĞÜ
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Gökçe (Salah) Höyük, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gökçe (Salah) Mahallesinde 
yer almaktadır. Höyüğün günümüzde belli olan sınırları doğu-batı yönünde 165m, 
kuzey güney yönünde 110m ölçülerinde olup yaklaşık yüksekliği 20,0m’dir. Höyük, 
günümüzde mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır. Çevresinde modern yapılaşma-
lar bulunan ve geniş bir alana yayılan höyüğün doğusunda yol geçmektedir. Tahrip 
olmuş kesitlerde mimari yapılara ait taş sıraları gözlemlenmiştir. Höyükte yapılan 
belgeleme çalışmalarında, tanımlanamayan seramik parçalarının yanı sıra çak-
maktaşı alet parçaları tespit edilmiştir. 

Höyüğün çevresindeki modern yapılaşmalar ve mezarlık alanı yoğun beşeri 
tahribata neden olmuştur.

GÖKÇE (SALAH) HÖYÜK
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Kal’at Mara Kalesi (Kız Kalesi), Mardin il merkezinin 5km doğusundaki Es-
kikale Mahallesi’nin hemen güneyinde, stratejik açıdan bölgeye hâkim bir tep-
enin zirvesinde yer almaktadır. Kale yerleşimi, topoğrafyaya bağlı olarak kayalık 
tepe üzerine inşa edilmiş olup yaklaşık 110m (doğu-batı) x 240m (kuzey-güney) 
ölçülerine sahiptir. Kaleye giriş, güneybatı yönünden sağlanmaktadır. Söz konu-
su giriş, kaya olmuş 3,50m genişliğinde ve 9 adet tahrip olmuş basamakla, giriş 
yapılmaktadır. Bu girişin yaklaşık 0,80m kuzeyinde ve aynı aks üzerinde ise 
kayaya oyulmuş daha küçük boyutlu, basamaklı bir bölüm bulunmaktadır. Ana 
giriş kapısı ile küçük basamaklı bölüm arası yaklaşık 15,0m (doğu-batı)x 70,00m 
kuzey-güney) boyutlarında olup söz konusu alanda, ana kaya kütlesi kesilerek 
oluşturulmuş mekân izleri, sarnıç ve bir adet kaya mezarı mevcuttur. Ana Giriş 
Kapısı’nın hemen batısında kayaya oyulmuş ve giriş ile bağlantılı bir mekân bu-
lunmaktadır. Söz konusu mekânın aşırı tahribata maruz kalması nedeniyle ölçüleri 
saptanamamıştır. Kalenin merkezinde, 4,15m (doğu-batı)x9,90m (kuzey-güney) 
ölçülerinde dikdörtgen biçimli yüksek bir platform bulunmaktadır. Aşırı tahribat 
nedeniyle niteliği saptanamayan platformun açık hava tapınım alanı olarak kul-
lanılmış olduğu düşünülmektedir. Aynı alanda ana kayadan oyulmuş sütun ben-
zeri kalıntılar da yer almaktadır. Söz konusu kalıntıların, anıtsal bir mekâna ait 
olduğu ve bu mekânın hemen güneyinde yer alan yüksek platform ile bağlantılı 
olma olasılığı yüksektir. Kalenin doğusunda, sur görevi gören ana kayaya oyulmuş, 
yaklaşık 10,0 uzunluğunda, 2,45m genişliğinde ve 1,70m yüksekliğinde bir tünel 
bulunmaktadır. Tünelin batı yönünde sonlandığı noktada ise ana kayaya oyulmuş 3 
adet bezemesiz dikdörtgen kabartma mevcuttur. Kal’at Mara’da, yapıların ana yapı 
malzemesi olarak ana kayadan yararlanıldığı, kesme veya moloz taşlarla yapılmış 
herhangi bir sur duvarı veya mekânın olmadığı görülmüştür. Alanda yapılan 
çalışmalar çerçevesinde çok sayıda çatı kiremidi, depolama kapları, Kırmızı As-
tarlı Geç Roma Seramikleri, Geç Antik Çağ’da yaygın kullanım gören Brittle Ware 
olarak bilinen pişirme kaplarına ait parçalar, Ortaçağ sırsız seramikler ve metal 

çivi gibi buluntular tespit edilmiştir. Ayrıca ana kaya kütlesi üzerine inşa edilmiş 
kale yerleşimi içerisinde, kaya konut, kaya mezar, büyük boyutlu 3 adet dikdörtgen 
planlı sarnıç ve 7 adet yuvarlak planlı sarnıç bulunmaktadır. Kale yerleşiminde me-
kânsal donanım açısından domestik birimlerin neredeyse hiç kalıntısının olmaması, 
Kal’at Mara’nın gözetleme karakolu olarak görev gördüğünü düşündürtmektedir. 
Nitekim kalenin doğusunda ve vadi içerisinde, kuş uçuşu 1,2km uzaklıkta yer 
alan Deyrülzafaran Manastırı ile bağlantılı bir yapı olduğu açıktır. Deyrülzafaran 
Manastırı’nın çevresindeki Mor Yakup ve Meryem Ana Manastırları’nın bulunduğu 
yüksek kayalık alanda da kalelerin yer alması bunu desteklemektedir. Üstelik kale 
içerisindeki büyük ve küçük boyutlu sarnıçların bulunması, manastırın olasılıkla su 
ihtiyacını da karşıladığının işareti olabilir. 

Kal’at Mara’da yoğun beşeri ve doğal tahribat söz konudur.

KAL’AT MARA KALESİ
(KIZ KALESİ)
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Eroğlu Mahallesi Büyükkale, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu (Hındul-
lah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,60km güneydoğusunda bulunmaktadır. Yöre halkı 
tarafından Kale Mezın (Büyük Kale) olarak adlandırılan kale, bölgeye hâkim, yek-
pare sarp kaya kütlesi üzerinde kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Kale, doğu-
batı yönünde 75,0m ve kuzey-güney yönünde 140m ölçülerindeki bir alanı kaplam-
aktadır. Alanda yapılan incelemelerde ana kayanın oyulması ve düzenlenmesi ile 
yapılmış mekânlar, sarnıçlar, üst kısımlara ulaşım sağlayan basamak sistemleri 
tespit edilmiştir. Kalenin eteklerinde ise kaya konut, kaya mezar ve kilise tespit 
edilmiştir. Kalede yapılan incelemelerde savunmaya yönelik herhangi bir sur sis-
temine rastlanılmamıştır. Kaleye ait mekânlar ana kayanın düzeltilmesi ise yapılmış 
üst örtüleri ve cephe duvarları yıkılmış durumdadır. Mekânların günümüze ulaşan 
sınırları, dikdörtgen ve kare plan özellikleri göstermektedir. Mekânların kısmen 
belli olan sınırlarından yola çıkılarak yaklaşık 2,75x5,0m ve 4,0x4,25m ölçüler-
inde oldukları görülmüştür. Alandaki sarnıçların hemen hemen hepsinin iç kısımları 
taş ve toprak ile doludur. Sınırları belli olan sarnıçların ağız çapları 0,80x1,0m 
ölçülerinde ve derinliği ise 1,20-1,80m ölçülerindedir. Kaleye ait basamak sistemi 
kalenin batı yamacında yer almaktadır. Basamaklar doğal etkenler ile tahrip ol-
muşlardır. Alanda savunmaya yönelik sur sisteminin bulunmaması kalenin topo-
grafik yapısından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kalenin eteklerinde bulunan 
kaya konutlar ve kaya mezarlarının hepsi sonraki dönemlerde, duvarları yıkılarak 
birleştirilmiş ve hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. İçlerine girilebilen ve sınır-
ları belli olan 2 adet tek mekânlı kaya konut, 1 adet kaya mezarı ve 1 adet kaya 
kilise kayıt altına alınmıştır. Kale üzerinde ve eteklerinde tespit edilen seramikler 
arasında geç döneme ait oldukları düşünülen amorf seramikler ve Geç Osmanlı’ya 
tarihlendirilen koyu yeşil tek renk sırlı seramikler bulunmaktadır. 

Kalenin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

EROĞLU MAHALLESİ BÜYÜKKALE
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Eroğlu Mahallesi Küçük Kale, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu (Hındul-
lah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,90km güneydoğusunda bulunmakta ve yöre halkı 
tarafından Kela Buçuk (Küçük Kale) olarak adlandırılmaktadır. Kale, bölgeye 
hâkim, yekpare sarp kaya kütlesi üzerinde kuzey-güney yönlü uzanmaktadır. Kale, 
doğu-batı yönünde 60,0m, kuzey-güney yönünde 120m ölçülerindeki bir alanı 
kaplamaktadır. Alanda yapılan incelemelerde ana kayanın oyulması ve düzeltil-
mesiyle yapılmış mekân ve sarnıç örneklerinin yanı sıra kalenin tahkim edildiği 
kayalık alanı çepeçevre çevreleyen sur yatakları tespit edilmiştir. Kaleye ait sur 
yataklarına ait izlerinin bulunmasına rağmen sur bedenine yada duvarlarına ait 
herhangi bir kalıntı bulunamamıştır. Alanda gerçekleştirilen yüzey araştırmasında 
tanımlanamayan seramik örnekleri tespit edilmiştir. Kalede, ana kayanın düzelti-
lmesiyle yapılmış ancak üst örtüsü ve cephe duvarları yıkılmış dikdörtgen planlı 
6,0x7,85m ölçülerinde bir adet mekân yer almaktadır. Kalenin geneline yayılmış 
olan sarnıçların ağız genişlikleri, 0,50- 1,25m arasında, derinlikleri ise 1,20-
1,50m arasında değişmektedir. 

Kalenin genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

EROĞLU MAHALLESİ KÜÇÜK KALE
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Kuça Alman Harabeleri, Mardin ili, Artuklu ilçesi Haydar Mahallesi’nin (Gun-
dke Haydo) yaklaşık 1,5km güneyinde yer almaktadır. Yöre halkı tarafından Kuça 
Alman Tepesi olarak adlandırılan yerleşim yeri, tepenin güneydoğu yamacına ku-
rulmuştur. Yerleşim alanında sınırları belli olmayan birçok taş yapı yıkıntısı tespit 
edilmiştir. Yerleşim alanının doğusunda taş örgü bir sarnıç tespit edilmiştir. Ağız 
çapı 2,0m olan yuvarlak planlı sarnıcın üst kısmının yıkılması ile sarnıcın içi dol-
muştur. Sarnıcın yıkıntı üzerindeki derinliği 1,70m’dir. Sarnıcın iç çeperi, sızıntı 
yapma ihtimaline karşın hidrolik özelliğe sahip harç ile sıvanmıştır. 

Yerleşim alanında birçok amorf seramik parçası, tuğla ve pitos parçaları tespit 
edilmiştir. Alanda beşeri ve doğal tahribat oldukça fazladır.

KUÇA ALMAN HARABELERİ
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Kale Harabeleri, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu (Hındullah) Mahall-
esi’nin yaklaşık 2,90km güneydoğusunda bulunmakta ve yöre halkı tarafından 
(Xeraba Kale) Kale Harabeleri olarak adlandırılmaktadır. Yerleşim yeri, Büyük-
kale’nin güneyinde, Küçük Kale’nin ise kuzeyindeki yamaç boyunca devam etmek-
tedir. Geniş bir alana yayılan yerleşim yeri, doğu-batı yönünde 300m, kuzey-güney 
yönünde 180m ölçülerindeki alana yayılmış durumdadır. Alanda yapılan inceleme-
lerde etrafa yayılmış taşlar nedeniyle sınırları belirlenmeyen mekânlar ve toprak 
altında kalmış duvar izleri, sarnıçlar, taş ocağı, nekropol alanı tespit edilmiştir. 
Alanın yoğun ot kaplı ve mekan içlerinin taş ile dolu olmasından kaynaklı mekân-
ların sınırları belirlenememiştir. Yerleşim yerinde tespit edilen seramikler, geç 
döneme tarihlenmektedir. Alandaki taş ocağının da yoğun ot ile kaplı olmasından 
dolayı taş kesim izleri tam olarak belirlenememiştir. 

Kale Harabeleri, günümüzde hayvan otlatma yeri olarak kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KALE HARABELERİ
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Tehta Hz. Ali Mevkii Gözetleme Kulesi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğ-
lu (Hındullah) Mahallesi’nin 1,81km güneyinde “Tehta Hz Ali Mevkii” olarak ad-
landırılan kayalık alanda yer almaktadır. Gözetleme Kulesi, ovaya hâkim kayalık 
alanda, ana kayaya oyularak oluşturulmuş üç bölümden oluşmaktadır. Gözetleme 
Kulesi’ne giriş, doğu yönünde ana kayaya oyularak tekvin edilmiş basamaklı bir 
koridor ile sağlanmaktadır. Kaya oyma koridorun güneyinde, 1,60x2,0m ölçüler-
inde ve 1,70m’lik bir iç yüksekliğe sahip dikdörtgen planlı 1 No’lu Mekân bulun-
maktadır. Bu mekâna giriş, 0,75m genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 1,65m 
yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli giriş kapısı ile sağlanmaktadır. Kayaya oyul-
muş koridorlu girişten 2 No’lu Mekân’a girilmektedir. Kare planlı 2 No’lu Mekan, 
5,90x5,90m ölçülerinde ve 2,95m yüksekliğindedir. Üst kısmı açık olan 2 No’lu 
Mekân’ın, kuzey ve güneyinde kayadan oluşturulmuş sekiler yer alırken kuzey du-
varında 0,60m genişliğinde ve 0,30m derinliğinde mazgal açıklığı bulunmaktadır. 
2 No’lu Mekân’ın güneyinde, 1,0m genişliğinde, 0,70m derinliğinde ve 2,10m yük-
sekliğindeki dikdörtgen biçimli giriş kapısından 3 No’lu Mekân’a girilmektedir. Ka-
reye yakın plan sergileyen 3 No’lu Mekân, doğu-batı yönünde 4,90m, kuzey güney 
yönünde 4,60m ölçülerinde olup 2,45m’lik bir iç yüksekliğe sahiptir. Bu mekâna 
ait giriş kapısının doğusunda, 0,35m genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 0,55m 
yüksekliğinde 1 adet niş bulunmaktadır. 3 No’lu Mekân’ın batı duvarında, 0,50m 
genişliğinde, 0,80m derinliğinde ve 0,80m yüksekliğinde bir adet pencere açıklığı 
yer almaktadır. 3 No’lu Mekânın duvarlarında kırmızı renkli kök boya ile çeşitli 
figürler tespit edilmiştir. Mekânın batı duvarındaki insan figürü belirgin iken; diğer 
figürler tahrip olduğu için seçilememektedir. Mekan içerinde yapıyı aydınlatma 
amaçlı kuzey duvarında 4, batı duvarında 2, güney duvarında 3, doğu duvarda ise 1 
adet kandil nişi yer almaktadır. 

Gözetleme kulesinin genelinde doğal ve beşerî tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
GÖZETLEME KULESİ
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Gizzelin Mağaraları (İplik Mağaraları) Kutsal Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 
Saraçoğlu Mahallesi’nde, yöre halkı tarafından Gizzelin Mağaraları olarak ad-
landırılan bir vadide yer almaktadır. Düzgün bir plan özelliği gösteren Gizzelin 
Kutsal Alanı, doğu-batı yönünde 27,0m, kuzey-güney yönünde 45,0m ölçülerinde 
ve 6,0m iç yüksekliğindedir. Sarp kayalık alanda ana kayanın biçimlendirilmesi ile 
inşa edilen Gizzelin Mağaraları Kutsal Alanı’nın kuzeydoğusunda, doğu-batı yönünde 
2,0m, kuzey-güney yönünde 7,25m ölçülerindeki bir alanda buraya erişimi sağlayan 
kaya basamakları bulunmaktadır. Gizzelin Kutsal Alanı’na, güneye bakan 2 adet giriş 
ile bağlantı sağlanmaktadır. 1,70m genişliğinde ve 2,60m yüksekliğindeki 1 No’lu 
Giriş’in alınlığında, yuvarlak kemere yer verilmiştir. 1 No’lu Giriş’in doğusundaki 2 
No’lu Giriş ise günümüzde toprak ile dolu durumdadır. İç kısmından alınan ölçülere 
bakıldığında, yaklaşık 1,50m genişliğinde ve 2,30m yüksekliğinde olduğu tespit 
edilmiştir. 2 No’lu Giriş’ten ana kayaya oyulmuş 7 adet basamak ile mekâna inil-
mektedir. Kutsal alanın güneyinde, düzgün kesilmiş blok taşlardan yapılmış, 17,80m 
uzunluğunda ve 5,0m yüksekliğinde bir duvar yer almaktadır. Duvarın batı köşesinde, 
tahrip olmuş tonoz kemeri mevcuttur. Gizzelin Mağaraları Kutsal Alanı’nın tavan 
kısmında, 2 adet dairesel biçimli açıklık bulunmaktadır. Söz konusu açıklıklar, bu 
kutsal alanın üst kısmında kayanın biçimlendirilmesi ile oluşturulmuş 2 adet kemerli 
sağır niş içerisinde yer alan Aslan Kabartmalı Tapınım Alanı ile bağlantılı olmalılar. 
Nitekim aslan kabartmalarının hemen altında, izdüşümsel olarak aynı hizada bulu-
nan 2 adet libasyon çukuru, doğrudan kutsal alanın tavanına açılmıştır. 

Gizzelin Mağaraları Kutsal Alanı, daha geç dönemlerde taş ocağı olarak ikin-
cil kullanım görmüş olmalıdır. Kutsal alanın iç kısmında, ana kayanın çoğunlukla 
dikey doğrultuda kesilerek taş blokların çıkarıldığını gösteren derin kesim izleri, 
bu görüşün kanıtlarını işaret eder. Günümüzde toprak ile dolu olan kutsal alanın iç 
kısmında kaçak kazı izleri tespit edilmiştir. Kutsal alanın genelinde doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur.

GİZZELİN MAĞARALARI
(İPLİK MAĞARALARI) KUTSAL ALAN
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Gızzelin Mağaraları (İplik Mağaraları) Tapınım Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 
Saraçoğlu Mahallesi’nde ve yöre halkı tarafından Belsiq olarak adlandırılan vadide 
yer almaktadır. Tapınım alanı, ana kayanın dış cephesinin işlenmesi ile düz bir alan 
oluşturularak yapılmıştır. Tapınım alanı, doğu-batı yönünde 3,65m, kuzey-güney 
yönünde 4,55m ölçülerinde ve 4,50m yüksekliğindedir. Tapınım alanının doğu 
duvarında, birbirlerine bitişik vaziyette 2 adet yuvarlak kemerli sağır niş ve bu 
nişlerin içine birer adet çıkıntı yer almaktadır. Nişlerin üst kısmında ise 2 adet 
sırtları birbirine dönük, gövdeleri profilden, başları ise cepheden verilen aslan 
kabartmaları mevcuttur. Tapınım alanındaki nişlerin alt kısmında, ağızları sonra-
ki dönemde kapatılmış kapak yeri bulunan libasyon çukuru olduğu düşünülen ve 
1 No’lu Taş Ocağı’na açılan 2 adet oyuk yer almaktadır. Tapınım alanın kuzey ve 
güney duvarlarında, 4 adet kandil nişi bulunmaktadır. Bu alanın tapınım veya ritüel 
alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 

Tapınım alanı, büyük oranda tahrip olmuş ve geneli ot ile kaplanmıştır.

GİZZELİN MAĞARALARI
(İPLİK MAĞARALARI)
TAPINIM ALANI
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Kela Hanma Kayalık Alan Yerleşimi Mozaikli Alan, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 
Haydar Mahallesi’nin yaklaşık 2,30km güneybatısında bulunan ve yöre halkı 
tarafından Kela Hanma olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Alanda 
yapılan çalışmalar ile kaçak kazılar sonucu tahrip olmuş 3 farklı alanda mozaik 
tespit edilmiştir. Düzgün kesilmiş ve renkli taşlar kullanılarak geometrik desenler 
oluşturulmuştur. Beyaz, yeşil ve portakal rengi tesseralar ile üçgen, kare, yarım ve 
çeyrek daire gibi geometrik desenler yapılmıştır. Toprak dolgusu nedeniyle tesser-
aların arasındaki dolgu harcının varlığı anlaşılamamıştır. Kaçak kazı çukurlarından 
yola çıkarak mozaiğin yaklaşık 6,0x8,0m’lik alana yayıldığı hesaplanmıştır.

 Mozaik alanında kaçak kazılar sonucu yer yer tahribatlar görülmektedir.

KELA HANMA KAYALIK ALAN
YERLEŞİMİ MOZAİKLİ ALAN
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Gızzelin Mağaraları (İplik Mağaraları) Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Artuk-
lu ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi’nde yer almaktadır. Kayalık alanda yapılan envanter 
çalışmasında, taş ocakları, işlik alanları ve tapınım alanı tespit edilmiştir. Kayalık 
alan, doğu-batı yönünde 160m, kuzey-güney yönünde 200m ölçülerindedir. Taş 
ocakları, kayalık alanın doğu ve batı yamaçları boyunca devam etmektedir. Yöre 
halkı tarafından bundan 50 yıl öncesine kadar alanda geleneksel mimaride kul-
lanılmak amaçlı taşların kesilip işlendiği belirtilmektedir. Alanda, yaklaşık 30 adet 
taş ocağı görülmüştür. Bazı taş ocakları, toprak altında kaldığından sınırları belir-
lenememiştir. Alanda, ana kayanın derinlemesine kesilerek oluşturulan üstü kapalı 
mekânlar ve açık alanda kayalık alan yüzeyinin kademeli bir şekilde kesilmesi ile 
oluşmuş taş ocakları şeklinde iki tip taş ocağı tespit edilmiştir. Bu mevkide sınırları 
belli olan ve içlerine girilebilen 5 adet taş ocağı, 2 adet işlik ve bir adet tapınım 
alanı kayıt altına alınmıştır. 

Doğal ve beşeri tahribatın söz konusu olduğu alanda, kaçak kazı izleri tespit 
edilmiştir.

GİZZELİN MAĞARALARI
(İPLİK MAĞARALARI)
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Eryeri Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eryeri (Bıhérkê) 
Mahallesi’nin yaklaşık 545m kuzeydoğusunda bulunan yüksek bir tepe üzerinde 
yer almaktadır. Kayalık alanda yapılan envanter çalışmasında yıkık durumda 
kaya konut, sarnıçlar ve taş ocakları saptanmıştır. Ayrıca envanter çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen yüzey taramasında tanımlanamayan amorf nitelikli 
seramik parçaları da tespit edilmiştir. Kayalık alan yerleşim yerinde tespit edilen 
kaya konut, küçük bir ön giriş ve bir adet mekândan oluşmaktadır. Kaya konutun, 
üst örtüsü ve güney duvarı yıkılmış durumdadır. Ön giriş mekânına geçiş, büyük 
oranda tahrip olmuş 2,80m genişliğindeki girişten sağlanmaktadır. 

Dikdörtgen planlı ön giriş mekânı, doğu-batı yönünde 2,80m, kuzey-güney 
yönünde 3,40m ölçülerinde ve zemin ile tavan arası 2,60m yüksekliğe sahiptir. 
1 No’lu Mekân, Ön Giriş Mekânı’nın doğusunda yer almaktadır. 1 No’lu Mekân’a, 
2 adet basamak ile geçilmektedir. 1 No’lu Mekân’a geçiş, 1,0m genişliğindeki, 
0,90m derinliğinde ve 1,50m yüksekliğindeki girişten sağlanmaktadır. Dikdörtgen 
planlı 1 No’lu Mekân, doğu-batı yönünde 4,30m, kuzey- güney yönünde 3,60m 
ölçülerine ve 2,0m iç yüksekliğindedir. 1 No’lu Mekân’ın doğu duvarında, tahrip 
olmuş bir adet niş yer almaktadır. Kayalık alanda toplamda 8 adet sarnıç bulun-
maktadır. Sarnıçların ağız çapları, 0,90-1,30m arasında, derinlikleri ise 2,0m ile 
2,90m arasında değişmektedir. Sarnıçların bazılarında yağmur suyunu sarnıçlara 
aktaran kanal bulunmaktadır. Sarnıçlar, yuvarlak ağızlı içe doğru genişleyen bir 
form göstermektedirler. Kayalık alandaki taş ocakları, alanın güney yamacında 
yer almaktadırlar. Burada taşların kademeli olarak kesilip alındığına dair izler 
görülmektedir. 

Kayalık Alan Yerleşimi’nin genelinde kaçak kazı izlerini içeren beşeri tahribatın 
yanı sıra doğal tahribatta mevcuttur.

ERYERİ KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Sukura Bêrmê Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Alımlı (Bi-
lalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,45m bulunan ve yöre halkı tarafından Sukurâ Bêrmê 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kayalık alanda yapılan inceleme-
lerde, 7 adet kaya konut, konutlar ile bağlantılı sarnıçlar ve taş ocağı tespit edilm-
iştir. Kayalık alandaki kaya konutlar, kompleks ve tek mekânlı konutlardır. Alandaki 
kaya konutların tümü, sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmışlardır. 
Envanter çalışmasında içlerine girilebilen ve sınırları belli olan 2 adet kompleks 
kaya konut, 3 adet tek mekânlı kaya konut ve taş ocağı kayıt altına alınmıştır. 
Buradaki kaya konutların giriş kısımlarına bakıldığında, dikdörtgen niş içine ye-
rleştirilen giriş kapıları olduğu gibi birçok örnekte ise dromoslara yer verilmiş ve 
dromosların üst kısımları moloz taşlarla yapılmış yuvarlak kemerli tonozlarla kap-
atılmıştır. Nitekim yöre halkı tarafından mahallenin yaşam alanı olarak kullanılan 
her evin altında kaya konutların olduğu söylenmektedir. 

Yerleşim yerinin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Bühürk Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eryeri (Bıhırkê) 
Mahallesi’nin 3,60km güneyinde bulunan kayalık alanda yer almaktadır. Yerleşim 
yeri, müze tescil fişinde Bühürk Ortaçağ Yerleşimi olarak adlandırılmaktadır. 
Çevrede yapılan tarım faaliyetleri ve alanda bulunan güneş enerji santralinden 
dolayı yerleşim yerinin sınırları belirlenememiştir. Alanda yapılan incelemel-
erde seramik buluntularının yayıldığı alan esas alınarak yerleşim yeri, doğu-batı 
yönünde 50,0m, kuzey-güney yönünde 90,0m’lik bir alanı kaplamaktadır. Yerleşim 
yerinde toprak altında kalmış, yoğun ottan kaynaklı sınırları belirlenmeyen blok taş 
ve moloz taşlardan yapılmış duvar izleri, 8 adet sarnıç ve seramik buluntuları tespit 
edilmiştir. Alanda çok fazla tahribat olduğundan yapıların plan özellikleri ve sınır-
ları belirlenmemiştir. Mevcut sarnıçlar, yuvarlak ağızlı tabana doğru genişleyen 
armudi bir biçim göstermektedirler. Sarnıçların ağız çapları, 0,80-1.10m arasında 
iken derinlikleri 1,50m ile 3,0m arasında değişmektedir. Yerleşim yerinde tespit 
edilen seramiklerin, yoğun aşınmadan dolayı dönemleri belirlenmemiştir. 

Alanın genelinde tarım faaliyetlerinden dolayı beşeri tahribat söz konusudur.

BÜHÜRK KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Tehta Hz. Ali Kayalık Alanı Yerleşimi, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğ-
lu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 1,75km güneyinde bulunan ve yöre halkı 
tarafından Tahte Hz Ali olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Geniş bir 
alana yayılan yerleşim, doğu-batı yönünde 60,0m ve kuzey-güney yönünde 135m 
alanı kaplamaktadır. Yerleşim yerinde yapılan incelemelerde kaya konutlar, kaya 
mezarlar, gözetleme mekânı, taş ocakları ve sarnıç tespit edilmiştir. Yerleşim yeri 
günümüzde hayvan otlatma yeri olarak kullanıldığından alandaki kaya konutlar 
ve mezarların bir kısmı hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Kayalık alanda 
sınırları belli olan ve içlerine girilebilen bir adet tek mekânlı kaya konut, bir adet 
gözetleme mekânı, 4 adet khamosorion mezar, 3 adet arcosoliumlu mezar, 2 adet 
taş ocağı kayıt altına alınmıştır. Alanda tespit edilen bir adet sarnıcın iç kısmı, dolu 
olduğundan sınırları belirlenmemiştir. 

Kayalık alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ
KAYALIK ALANI YERLEŞİMİ
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Kela Hanma Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Haydar Mahall-
esi’nin yaklaşık 2,30km güneybatısında bulunan ve yöre halkı tarafından Kela 
Hanma olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kayalık alan, doğu-batı 
yönünde 210m, kuzey-güney yönünde 130m’lik bir alana yayılmaktadır. Kela 
Hanma Kayalık Alan Yerleşimi’nde, 2 adet kaya mezar, bir adet işlik alanı, 2 adet 
sarnıç, mozaikli alan ve yapılara ait olduğu düşünülen dağınık halde taşlar tespit 
edilmiştir. İşlenmemiş ve düzgün kesme blok taşlar, düzgün mimari plan vermediği 
için kayıt altına alınmamıştır. Çok az sayıda dönemi belirsiz amorf seramik parçası 
saptanmıştır. 

Alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KELA HANMA
KAYALIK ALANI YERLEŞİMİ
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Sukura Bêrmê Mevkii 1 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu il-
çesinin Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,45km batısında bulunan ve yöre 
halkı tarafından “Sukurâ Bêrmê” olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde 
bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı kaya konut, doğu-batı yönünde 4,10m, kuzey-
güney yönünde 3,10m ölçülerinde ve 1,80m iç yüksekliğindedir. Konuta giriş, doğu 
yönünden sağlanmaktadır. Giriş kapısının önünde, ana kayaya oyulmuş üstü açık 
dromosun, geç dönemlerde doğu-batı yönlü uzanan ve moloz taşlardan bindirme 
tekniği uygulanarak üstü kapatılan bir dromos oluşturulmuştur. Dromos, 3,50m 
uzunluğunda, 0,55m genişliğinde, 0,50m yüksekliğindedir. Dromostan mekâna 
giriş, 0,80m genişliğinde, 0,45m derinliğinde ve 1,75m yüksekliğindeki dikdört-
gen biçimli giriş kapısından yapılmaktadır. Giriş kapısının sol pervazında kapıya 
ait menteşe delikleri mevcuttur. Kaya konutun iç kısmında aydınlatma işinde kul-
lanılacak herhangi bir nişe yer verilmemiştir. 

Kaya konut, geç dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmıştır; konutun 
genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ MEVKİİ
1 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Sukura Bêrmê Mevkii 1 No’lu Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu ilçesinin 
Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,45km batısında bulunan ve yöre halkı 
tarafından “Sukurâ Bêrmê” olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde bulun-
maktadır. Kompleks kaya konut, 1 adet ön giriş ile 2 adet mekândan oluşmaktadır. 
Kaya konutun ön giriş mekânına bağlantıyı sağlayan giriş kapısının ön kısmında 
geç dönemlerde moloz taşlardan yuvarlak kemerli tonoz yapılmıştır. Girişin üst 
kısmı ile doğu-batı yönlü yığma tekniği ile oluşturulan yuvarlak kemerli tonozdan 
mekâna giriş, 4,75m uzunluğunda, 0,95m genişliğinde, 1,65m yüksekliğinde üstü 
kapalı dromos ile yapılmaktadır. Dromosun kuzey ve güney duvarlarında birer adet 
kandil nişi yer almaktadır. Dromostan, ön giriş mekânına, 0,90m genişliğinde, 
0,40m derinliğinde ve 1,35m yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli giriş kapısından 
sağlanmaktadır. Giriş kapısının sol pervazında kapıya ait menteşe delikleri yer 
almaktadır. Ön giriş mekânı, doğu-batı yönünde 3,65m, kuzey- güney yönünde 
3,10m ölçülerinde dikdörtgen planlı ve 2,10m iç yüksekliğindedir. Ön giriş me-
kânının kuzey duvarında 2,85m genişliğinde, 1,70m derinliğinde ve 2,0m yüksek-
liğinde yüklük nişi yer almaktadır. Ön giriş mekânının batısında dikdörtgen planlı 
1 No’lu Mekân yer almaktadır. 1 No’lu Mekân, doğu-batı yönünde 2,60m, kuzey-
güney yönünde ise 2,40m ölçülerinde kareye yakın plan sergilemektedir. 1 No’lu 
Mekân’ın, 1,85m’lik bir iç yüksekliği bulunmaktadır. Ön giriş mekânının güneyinde 
yer alan 2 No’lu Mekân, doğu-batı yönünde 3,00m, kuzey-güney yönünde 2,00m 
ölçülerinde dikdörtgen planlı olup; iç yüksekliği 2,0m’dir. Söz konusu mekânın batı 
duvarında, 1,55m genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 1,15m yüksekliğinde gün-
delik eşyaların yerleştirildiği yüklük nişi yer almaktadır. Mekânın domestik amaçlı 
kullanıldığını gösteren diğer bir unsur ise doğu duvarda, 0,85m genişliğinde, 
0,40m derinliğinde ve 1,90m yüksekliğinde ocak yer almaktadır. Ocak, duvar bo-
yunca ana kayaya oyularak oluşturulmuş olup üst kısımda bacası bulunmaktadır. 
Mekânın doğu ve güney duvarlarında, mekânı aydınlatmada kullanılan küçük kandil 
nişlerinin yanı sıra hayvan bağlama ip delikleri gözlemlenmiştir. 

Kaya konutun iç kısmı moloz taş ile doldurulmuştur. Konutun genelinde doğal 
ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ MEVKİİ
1 NO’LU KOMPLEKS KAYA KONUT
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Sukura Bêrmê Mevkii 2 No’lu Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu il-
çesinin Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,45km batısında bulunan ve yöre 
halkı tarafından “Sukurâ Bêrmê” olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde 
bulunmaktadır. Kompleks kaya konut, bir adet ön giriş ve 2 adet mekândan oluş-
maktadır. Kompleks kaya konuta giriş, Ön Giriş Mekanı’ndan yapılmaktadır. Girişin 
ön kısmında doğu-batı doğrultulu ana kayaya oyulmuş üstü açık dromos bulun-
maktadır. Dromos, 5,30m uzunluğunda, 1,25m genişliğinde, 1,90m yüksekliğinde-
dir. Dromosun güney duvarında, 0,85m genişliğinde, 0,45m derinliğinde, 0,40m 
yüksekliğinde 1 adet niş bulunmaktadır. Dromostan ön mekâna giriş, 0,80m 
genişliğinde, 0,55m derinliğinde ve 1,40m yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli 
giriş kapısından sağlanmaktadır. Söz konusu girişin, pervazlarında kapı menteşe-
lerinin yuvaları saptanmıştır. Dikdörtgen planlı Ön Giriş Mekânı, doğu-batı yönünde 
3,10m, kuzey-güney yönünde 5,30m ölçülerinde ve 1,85m yüksekliğindedir. Ön 
Giriş Mekânı’nın kuzeyinde yer alan 1 No’lu Mekân, 1,10x2,70m ölçülerinde dik-
dörtgen planlı olup 1,80m iç yüksekliğe sahiptir. Mekânın doğu duvarında, duvar 
boyunca yükselen, 0,45m genişliğinde, 0,45m derinliğinde, 1,50m yüksekliğinde 
ana kayaya oyulan bir ocak bulunmaktadır. Ön Giriş Mekânı’nın güneyinde bulunan, 
1,40x3,00m ölçülerinde ve 1,70m iç yüksekliğindeki 2 No’lu Mekân da dikdörtgen 
planlıdır. Mekânın güney duvarında geç dönemlerde yapılmış ve sıvanmış yalak 
ile hayvan yemliği bulunmaktadır. Kaya konutun genelinde ip bağlama delikleri 
görülmüştür. Bu nedenle kaya konutun geç dönemlerde hayvan barınağı olarak 
ikincil kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Ayrıca kaya konuttaki ikincil kullanımını, 
ön giriş mekânının önünde yer alan ve ana kayaya oyulmuş üstü açık dromosun 
geç dönemlerde üst kısmının moloz taşlar kullanılarak yuvarlak kemerli tonoz ile 
kapatılmış olması göstermektedir. 

Kaya konutun genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ MEVKİİ
2 NO’LU KOMPLEKS KAYA KONUT



347

MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Sukura Bêrmê Mevkii 2 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu il-
çesi Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,35km batısında bulunan ve yöre halkı 
tarafından “Sukurâ Bêrmê” olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde yer 
almaktadır. Tek mekândan oluşan kaya konutun girişi, doğu yönündedir. Girişin 
önündeki, doğu-batı doğrultulu olarak ana kayaya oyulmuş, 6,50m uzunluğunda, 
1,70m genişliğinde, 1,50m yüksekliğindeki üstü açık dromostan mekâna geçil-
mektedir. Dromostan mekâna giriş, 1,05 genişliğinde, 0,55m derinliğinde, 1,65m 
yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli giriş kapısından yapılmaktadır. Dikdörtgen 
planlı kaya konut, 6,20m (doğu-batı)x6,65m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 1,90m 
yüksekliğindedir. Kaya konutun iç duvarlarında günlük kullanıma dair aydınlatma 
ve yüklük nişleri saptanmamıştır. Kaya konuta geçişi sağlayan dromosun başlangıç 
kısmının hemen güneyinde, 1,30m ağız çapında 0,90m derinliğinde konut ile 
bağlantılı olan bir sarnıç bulunmaktadır. 

Kaya konut geç dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmıştır; konutun 
genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ MEVKİİ
2 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Sukura Bêrmê Mevkii 3 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu il-
çesinin, Alımlı (Bilalê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,25km batısında bulunan ve yöre 
halkı tarafından “Sukurâ Bêrmê” olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde bu-
lunmaktadır. Tek mekândan oluşan kaya konutun girişi, doğu yönündedir. Girişin ön 
kısmında, doğu-batı doğrultulu ana kayaya oyulmuş 4,65m uzunluğunda, 1,65m 
genişliğinde, 2,0m yüksekliğinde üstü açık dromosa yer verilmiştir. Dromosun 
güney duvarında 2 adet niş bulunmaktadır. Dromostan mekâna geçiş, 1,15m 
genişliğinde, 0,15m derinliğinde ve 1,70m yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli 
giriş kapısından yapılmaktadır. Girişin sağ ve sol pervazlarında kapının menteşe 
yuvaları gözlemlenmiştir. Dikdörtgen plan özelliği sergileyen kaya konut, doğu-batı 
yönünde 3,85m, kuzey-güney yönünde 8,40m ölçülerinde ve 1,90m iç yüksek-
liğindedir. Kaya konutun doğu duvarında ana kayaya oyulmuş bir ocak bulunmak-
tadır. Duvar boyunca yükselen ve baca kısmı bulunan ocak, 0,95m genişliğinde, 
0,75m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğindedir. Kaya konutun doğu ve batı duvarın-
da aydınlatmaya yönelik küçük kandil nişleri bulunmaktadır. 

Kaya konut geç dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmıştır; konutun 
genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUKURA BÊRMÊ MEVKİİ
3 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Habis Mevkii Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eryeri 
(Bıhırkê) Mahallesi’nin yaklaşık 0,45km batısında bulunan ve yöre halkı tarafından 
“Habis Mevkii’ olarak adlandırılan kayalık alanda bulunmaktadır. Kaya konuta 
giriş, doğu yönünde yer alan sarp kayalık alanda ana kayaya oyulmuş oyuklarla 
ulaşılan 0,80m genişliğinde ve 0,90m derinliğindeki yuvarlak biçimli açıklık-
tan sağlanmaktadır. Söz konusu konuta girişin yüksek bir alanda yer alması ve 
oyuklarla tırmanarak çıkılması hem güvenlik hem de barınma amaçlı olduğunu 
göstermektedir. Yuvarlak biçimli giriş açıklığından konuta geçişi sağlayan 4,0m 
uzunluğunda, 1,15m genişliğinde ve 1,30m yüksekliğinde üstü kapalı dromos 
bulunmaktadır. Dromosun güneyinde, 1,10m genişliğinde, 0,40m derinliğinde 
ve 0,80m yüksekliğinde bir adet yüklük nişi, kuzey duvarında ise 2 adet tahrip 
olmuş pencere açıklığı yer almaktadır. Dromostan, doğu-batı yönünde 4,50m, 
kuzey-güney yönünde 3,80m ölçülerinde ve 1,95m iç yüksekliğe sahip dikdört-
gen planlı mekâna girilmektedir. Mekânın batı duvarında 2,00m genişliğinde, 
1,20m derinliğinde ve 2,00m yüksekliğinde 1 adet yüklük nişi bulunmaktadır. 
Söz konusu nişin içinde ise 1,50m uzunluğunda 1 adet seki mevcuttur. Sekinin 
üst kısmında ise tahrip olmuş yuvarlak kemerli bir niş yer almaktadır. Mekânın 
kuzey duvarına bakıldığında 0,55m genişliğinde, 0,20m derinliğinde ve 0,80m 
yüksekliğinde pencere açıklıkları ile tahribata maruz kaldığı için ölçüleri saptan-
amayan niş örneği görülmüştür. Kaya konut içerisinde barınmanın yanı sıra işlik 
olarak da kullanıldığını gösteren emareler bulunmaktadır. Mekân içerisinde kayaya 
oyulmuş kanallar ile birbirine bağlanan işlikler mevcuttur. İşliklerin ezme havu-
zlarının iç kısımları tahribata maruz kalmalarının dışında geç dönemlerde toprak 
ile doldurulduğu için sınırları saptanamamıştır. İşliklerin toplama haznelerinin ağız 
çapları, 0,70-0,95m arasında değişirken; derinlikleri 1,65m’dir. Toplama hazne-
lerinin iç kısmında ezilen ürünlerin posasının çöktüğü küçük bir çukur bulunmak-
tadır. Mekânın iç duvarlarının sıvalı olduğu ve yer yer aydınlatma amaçlı kandil 
nişleri saptanmıştır. 

Kaya konutun genelinde doğal ve beşerî tahribat söz konusudur.

HABİS MEVKİİ
TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Büyükkale 1 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,60km güneydoğusunda, Büyükkale’nin 
batı yamacında yer almaktadır. Tek mekânlı kaya konutun batı yönünde bulunan 
giriş kapısı, 1,0m genişliğinde, 1,20m derinliğinde ve 1,10m yüksekliğindedir. Dik-
dörtgen planlı kaya konut, doğu-batı yönünde 3,80m, kuzey-güney yönünde 5,0m 
ölçülerinde ve 1,80m yüksekliğindedir. Kaya konutun duvarlarında herhangi bir 
nişe yer verilmemiştir. 

Konutun kuzey duvarında kaçak kazılar sonucu oluşmuş oyuk şeklinde tahribat 
yer almaktadır. İç kısmı günümüzde moloz taş ile dolu olan kaya konutun genelinde 
doğal ve yoğun beşeri tahribat söz konusudur.

BÜYÜKKALE
1 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Büyükkale 2 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,60km güneydoğusundaki Büyük-
kale’nin batı yamacında yer almaktadır. Tek mekânlı kaya konuta giriş, batı 
yönünden sağlanmaktadır. Giriş kapısı, 1,35m genişliğinde, 1,00m derinliğinde ve 
1,20m yüksekliğindedir. Giriş kapısının ön cephesinde, biri kuzeyde, diğeri güney-
de olmak üzere 0,45m genişliğinde, 0,25m derinliğinde ve 0,40m yüksekliğinde 
birer adet niş bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı kaya konut, doğu-batı yönünde 
3,80m, kuzey-güney yönünde 5,70m ölçülerinde olup 2,25m’lik iç yüksekliğe 
sahiptir. Mekânın doğu duvarında gündelik eşyaların yerleştirildiği 1 adet tahrip 
olmuş niş ile ip bağlama delikleri bulunmaktadır. 

Kaya konutun iç kısmında kaçak kazı çukurları mevcuttur; konutun genelinde 
doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

BÜYÜKKALE
2 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Pire Merdan Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe 
(Tizyan) Mahallesi’nin yaklaşık 1,90km güneyinde, Pire Merdan Türbesi’nin ise 
50m güneyinde bulunmaktadır. Kaya konuta giriş, kuzey yönünden sağlanmak-
tadır. Ancak giriş kapısının, kaya kütlesinden parça kopmaları sonucunda büyük 
oranda tahrip olması nedeni ile sınırları belirlenmemiştir. Dikdörtgen planlı kaya 
konut, doğu-batı yönünde 7,20m, kuzey-güney yönünde 8,10m ölçülerinde ve 
1,80m iç yüksekliğindedir. Kaya konutun kuzeyinde, 0,95x1,50m ölçülerinde 
ocak nişi/havalandırma açıklığı mevcuttur. Bu açıklık, konutun üst örtüsü üzerinde 
kayadan oluşturulmuş bir kapak ile kapatılmıştır. 

Alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

PİRE MERDAN
TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Hırbe Helale Nekropol Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi sınırları içerisinde, Mar-
din Artuklu Üniversitesi Yeni Kampüs alanında yer almaktadır. III. derece sit alanı 
olarak tescillenmiş olan nekropol alanında, 2010, 2011 ve 2018 yıllarında Mardin 
Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
sonucunda büyük bir nekropolün bir parçası olduğu anlaşılan alanda, ele geçen 
sikke ve seramik buluntularından yola çıkarak Geç Roma (4.-5. yy), Doğu Roma 
Dönemi (5.- 6.yy) ve Artuklu Dönemi’ne (12.-13.yy) ait tabakaların mevcut old-
uğu görülmüştür. Nekropol alanı kurtarma kazıları kapsamında alanda, ölü gömme 
gelenekleri açısından taş örgülü oda mezarlar (2 adet), taş sanduka mezarlar 
(22 adet), basit toprak mezarlar (2 adet) ve bir adet lahit mezar olmak üzere 4 
farklı mezar tipi tespit edilmiştir. MS 4.-5. yy’a ait olduğu düşünülen söz konusu 
mezarlar içerisinde 45 bireye ait iskelet saptanırken; alanda dağınık olarak en az 
25 bireye ait iskelet kalıntısı da belgelenmiştir. Mezarlarda ve çevrelerinde yapılan 
kazılar sonucunda, seramik parçaları, bilezik, kolye, yüzük, halhal, küpe, boncuk 
gibi çeşitli metal ve cam takılar, demir çiviler, sikke, kandil, cam gözyaşı şişeleri 
gibi buluntular ele geçmiştir (1) .

HIRBE HELALE NEKROPOL ALANI

Kodaş E., Genç B., Güzel E., Labedan-Kodaş C., B İpek., Erdoğan N., 2018, “Hırbe Helale Nekropol Alanı 2018 Yılı Kazıları”, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 3(2), 82-87.
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Kale Harabeleri Nekropol Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu 
(Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,90km güneydoğusunda yer alan Kale Har-
abeleri’nin güneybatı kesiminde kalan kayalık alanda yer almaktadır. Geniş bir 
alana yayılan nekropol alanı, doğu-batı yönünde 50,0m, kuzey-güney yönünde 
ise 74,0m ölçülerindeki bir alana yayılmaktadır. Alanda yapılan incelemelerde 
kayalık alan boyunca devam eden 50’ye yakın kaya mezarı tespit edilmiştir. Söz 
konusu mezarlar, arcosoliumlu mezarlar ve khamosorion mezarlar olarak tanıml-
anmaktadır. Nekropol alanında bulunan kaya mezarlarının çoğunluğu, khamosorion 
mezarlardan oluşturmaktadır. Alanda tespit edilen mezarlardan, iç kısımlarına gir-
ilebilen 2 adet arcosoliumlu kaya mezar ile 4 adet khamosorion mezar kayıt altına 
alınmıştır. Günümüzde birçok kaya mezarının, hayvan barınağı yada depolama    
mekanı olarak ikincil kullanım gördüğü tespit edilmiştir. 

Nekropol alanındaki kaya mezarlarının, ana kayadan parça kopmaları veya 
kaçak kazılar sonucunda yoğun doğal ve beşeri tahribata maruz kaldıkları 
görülmüştür.

KALE HARABELERİ
NEKROPOL ALANI
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Kale Harabeleri 1 No’lu Khamosorion Mezar Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,70km güneydoğusunda ve Kale Har-
abeleri’nin kuzeyinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönlü mezar, 2,0m uzunluğun-
da, 0,55m genişliğinde ve 0,80m derinliğindedir. Khamosorion mezarın doğu ve 
batı duvarlarında birer adet kline bulunmaktadır. Mezarın iç kısmı taş ile dolu               
olduğundan klinelerin ölçüleri alınamamıştır. 

Kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KALE HARABELERİ
1 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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Kale Harabeleri 2 No’lu Khamosorion Mezar Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,70km güneydoğusunda ve Kale Har-
abeleri’nin kuzeyinde yer almaktadır. Kuzey- güney yönlü mezar, 2,05m uzun-
luğunda, 0,60m genişliğinde ve 0,40m derinliğindedir. Mezar çevresinde kapak 
yatağına ait izlere rastlanılmamıştır. 

Genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusu olan mezarın iç kısmı, taş ile 
dolu durumdadır.

KALE HARABELERİ
2 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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Kale Harabeleri Nekropol Alanı 3 No’lu Khamosorion Mezar Mardin ili, Artuklu 
ilçesine bağlı Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,90km güneydoğusnda yer 
alan Kale Harabeleri’nin güneybatısındaki nekropol alanında yer almaktadır. Doğu-
batı yönlü mezar, 2,70m uzunluğunda, 0,60m genişliğinde ve 0,75m derinliğinde-
dir. Mezarın çevresinde, 0,20m genişliğinde, 0,20m yüksekliğinde kapak yatağı 
mevcuttur. 

İç kısmı taş ve toprak dolu kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz 
konusudur.

KALE HARABELERİ
3 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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Kale Harabeleri Nekropol Alanı 4 No’lu Khamosorion Mezar Mardin ili, Artuklu 
ilçesine bağlı Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,90m güneydoğusunda 
bulunan Kale Harabeleri’nin güneybatısındaki nekropol alanında yer almaktadır. 
Kuzey-güney yönlü mezar, 2,0m uzunluğunda, 0,55m genişliğinde ve 0,75m der-
inliğindedir. Khamosorion mezarın batı duvarında, 1,95m uzunluğunda, 0,30m 
derinliğinde ve 0,30m yüksekliğinde bir adet klineye yer verilmiştir. 

İç kısmı taş ve toprak dolu kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat 
söz konusudur.

KALE HARABELERİ
4 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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Kale Harabeleri Güneyi Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu 
(Hındullah) Mahalles’inin yaklaşık 3,10km güneydoğusunda ve Kale Harabeleri’nin 
güneyinde yer almaktadır. Mezar odası giriş açıklığına, 2,15m uzunluğunda, 
1,25m genişliğinde ve 1,55m yüksekliğinde bir dromostan (üstü açık giriş ko-
ridoru) ulaşılmaktadır. Giriş açıklığı, 0,70m genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 
1,0m yüksekliğindedir. Mezar odasına bir basamak ile geçilmektedir. Dikdörtgen 
plan özelliği gösteren mezar odası, doğu-batı yönünde 2,0m, kuzey-güney yönünde 
3,60m ölçülerindedir; mezar odasının iç yüksekliği ise 1,50m’dir. Mezar odasının 
doğu duvarında 2 adet, batı duvarında 2 adet, kuzey ve güney duvarlarında 1’er 
adet olmak üzere toplam 6 adet dikdörtgen formlu kline bulunmaktadır. Doğu du-
varında yer alan 1 No’lu Kline, 1,95m uzunluğunda, 0,65m derinliğindedir; klinenin 
yüksekliği ise 0,75m’dir. Güney duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,90m uzun-
luğunda, 0,65m derinliğinde ve 0,90m yüksekliğindedir. Batı duvarında bulunan 
3 No’lu Kline, 1,80m uzunluğunda, 0,60m derinliğinde ve 0,75m yüksekliğindedir. 
3 No’lu Kline’ye bitişik vaziyetteki 4 No’lu Kline, 1,90m uzunluğunda, 0,70m derin-
liğinde ve 0,80m yüksekliğindedir. Kuzey duvarında bulunan 5 No’lu Kline, 1,90m 
uzunluğunda, 0,70m derinliğinde ve 0,55m yüksekliğindedir. Doğu duvarında bu-
lunan 6 No’lu Kline ise tahrip edildiği için ölçüleri alınamamıştır. Klinelerde yastık 
kısımları mevcuttur. 

Günümüzde kaya mezarının iç kısmı, taş ve toprak ile dolu durumdadır. Mezarın 
genelinde, doğal ve beşeri tahribat görülmektedir.

KALE HARABELERİ GÜNEYİ
KAYA MEZARI
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Kale Harabeleri Güneyi Khamosorion Mezar Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 3km güneydoğusunda ve Kale Hara-
belerin güneyinde yer almaktadır. Kuzey- güney yönünde uzanan mezar, 2,05m 
uzunluğunda, 0,60m genişliğinde ve 0,50m derinliğindedir. Mezarın güneyinde 
in situ durumda olan mezar kapağının bir kısmı yerinde durmaktadır. Kırılarak 
parçalanmış olan mezar kapağına ait bir diğer parça ise mezarın batı kısmında 
yer almaktadır. 

Genelinde doğal ve beşeri tahribatın söz konusu olduğu mezarın iç kısmı,         
toprak ve taş ile dolu durumdadır.

KALE HARABELERİ GÜNEYİ
KHAMOSORİON MEZAR
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Kurdis Nekropol Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yardere (Kurdis) 
Mahalesi’nin yaklaşık 0,45km güneyinde bulunan kayalık alanda yer almaktadır. 
Nekropol alanındaki mezarlar, doğu-batı yönünde 140m, kuzey-güney yönünde 
230m ölçülerindeki kayalık alanın batı yamacında, altlı üstlü olarak 2 sıra şek-
linde devam etmektedir. Alanda yapılan incelemelerde yaklaşık 25 adet kaya 
mezarı, 2 adet sarnıç ve taş ocağı tespit edilmiştir. Nekropol alanında bulunan 
kaya mezarları, tip olarak arcosoliumlu kaya mezarlarından oluşmaktadır. Alanda 
içlerine girilebilen ve sınırları belli olan 2 adet kaya mezarında detaylı belgeleme 
yapılmıştır. Geriye kalan diğer kaya mezarlarının girişleri, ana kayadan parça kop-
malarıyla tahrip olmuş bu nedenle de çoğunun girişleri toprak ve taşla dolmuştur. 
Bazı kaya mezarlarının iç kısımları su ile dolu olduğundan içlerine girilememiştir. 
Nekropol alanı, günümüzde hayvan otlatma alanı olarak kullanılmakta ve bazı 
kaya mezarları günümüzde hayvan barınağı işlevi görmektedir. Nekropol alanında 
tespit edilen 2 adet sarnıcın ağız kısımları yuvarlak ağızlı tabana doğru genişleyen 
form göstermektedirler. Sarnıçların belli olan sınırlarından ağız çapları, 0,85m ve 
2,30m derinliğindedir. Sarnıçların 1,0m kuzeyinde 1,50x2,0m ölçülerinde kade-
meli bir şekilde taşların kesilip alındığına dair izleri görülen küçük bir taş ocağı yer 
almaktadır. Bu taş ocağında kesilip götürülen taşların, mezar girişlerini kapatmak 
amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. 

Nekropol alanının genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KURDİS NEKROPOL ALANI
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Kurdis Nekropol Alanı 1 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Yardere (Kurdis) Mahalesi’nin yaklaşık 0,45km güneyinde bulunan nekropol 
alanında yer almaktadır. Yuvarlak kemerli bir niş içerisine yerleştirilmiş kaya 
mezarının girişi, batı yönünde yer almaktadır. Giriş açıklığı, 0,75m genişliğinde, 
0,35 derinliğinde, 0,75m yüksekliğindedir. Girişin üst kısmında kabartma 
tekniğinde yapılmış daire içerisine alınmış Malta haçı bulunmaktadır. Haçın alt 
kolundan başlayıp sağ ve soluna doğru yukarı çıkan bitkisel motif bulunmaktadır. 
Dikdörtgen plan özelliği gösteren mezar odasının, doğu, kuzey ve güney duvarların-
da 5 adet arcosoliumlu klineye yer verilmiştir. 

Mezar odasının iç kısmı su ile dolu olduğundan, mezar odasının ve                          
klinelerin ölçüleri alınamamıştır. Kaya mezarının genelinde doğal ve beşeri                
tahribat söz konusudur.

KURDİS NEKROPOL ALANI
1 NO’LU KAYA MEZAR
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Çınartepe Nekropol Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine 16km uzaklıkta bulunan 
Cevizlik Mahallesi’nin 2,30km güneydoğusundaki Çınartepe olarak adlandırılan 
kayalık alanda yer almaktadır. Nekropol alanı, doğu-batı yönünde 100m, kuzey-
güney yönünde 150m ölçülerindeki bir alana yayılmıştır. Nekropol alanında 6 adet 
kaya mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan 3 tanesi kayıt altına alınmıştır. Diğer 
mezarların girişleri, çalılık ve otlarla kapandığı için ölçüleri alınamamış ve tipolo-
jisi belirlenememiştir. Kayıt altına alınan 3 adet mezar, tek klineden oluşmaktadır. 
Kaya mezarlar dışında, nekropol alanında 3 adet sarnıç ve 2 adet işlik tespit edilm-
iştir. Yoğun tahribat nedeniyle sarnıç ve işliklerin de ölçüleri alınamamıştır. 

Alanın genelinde yoğun doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ÇINARTEPE NEKROPOL ALANI
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Çınartepe Nekropol Alanı 1 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine 16km 
uzaklıkta bulunan Cevizlik Mahallesi’nin 2,30km güneydoğusundaki Çınartepe 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kaya mezarına giriş yuvarlak 
kemerli bir niş içine alınmış 0,85m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 1,60m 
yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli girişten sağlanmaktadır. Mezar odası, doğu-
batı yönde 2,0m, kuzey-güney yönünde 1,35m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup 
2,0m iç yüksekliğe sahiptir. Kaya mezarın güney duvarında bir adet arcosoliumlu 
kline yer almaktadır. Arcosoliumlu kline, 1,65m uzunluğunda, 1,0m derinliğinde; 
arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,35m’dir. 

İçi toprak ve moloz taş ile dolu kaya mezarın genelinde yoğun doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur.

ÇINARTEPE NEKROPOL ALANI
1 NO’LU KAYA MEZAR



365

MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Çınartepe Nekropol Alanı 2 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine 16km 
uzaklıkta bulunan Cevizlik Mahallesi’nin 2,30km güneydoğusundaki Çınartepe 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kaya mezarın girişine, doğu 
yönündeki dromos ile ulaşılmaktadır. Dromos, 2,15m uzunluğunda, 1,15m derin-
liğinde ve 1,55m yüksekliğindedir. Kaya mezara geçişin sağlandığı doğu yönündeki 
dikdörtgen formlu giriş açıklığı, 0,75m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 0,85m 
yüksekliğindedir. 2 adet basamak ile içerisine girilen dikdörtgen planlı mezar 
odası, doğu-batı yönde 3,10m, kuzey-güney yönde 2,40m ölçülerinde olup iç yük-
sekliği 1,65m’dir. Mezar odasının batı, kuzey ve güney duvarında birer adet olmak 
üzere toplam 3 adet arcosoliumlu kline yer almaktadır. Batı duvarında yer alan 1 
No’lu Kline, 1,70m uzunluğunda, 0,80m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası 
yükseklik ise 0,80m’dir. Kuzey duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,50m uzunluğun-
da, 0,70m derinliğindedir; acosolium ile kline arası yükseklik, 0,90m’dir. Güney 
duvarında bulunan 3 No’lu Kline ise 1,65m uzunluğunda, 0,85m derinliğindedir; 
arcosolium ile kline arası yükseklik 1,0m’dir. 

Taş ve toprak ile dolu durumdaki kaya mezarının genelinde yoğun beşeri ve 
doğal tahribat söz konusudur.

ÇINARTEPE NEKROPOL ALANI
2 NO’LU KAYA MEZAR
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ARTUKLU       SİT

Kal’at Mara Kalesi Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eski Kale 
(Qelit Mera) Mahallesi’nin güneyinde bulunan ve Şerefi Mevkii olarak adlandırılan 
kayalık alandaki Kal-at Mara Kalesi’nin hemen batısında yer almaktadır. Batı 
yönünde bulunan dikdörtgen formlu giriş açıklığ, yerden 1,65m yüksekte tutulmuş; 
1,30m genişliğinde, 0,55m derinliğinde ve 1,85m yüksekliğindedir. Kaya mezar, 
doğu-batı yönünde 2,30m, kuzey- güney yönünde 4,50m ölçülerinde dikdörtgen 
planlı olup iç yüksekliği 2,10m’dir. Çok sayıda küçük oyukların olduğu mezarın 
güneyinde 1,90m uzunluğunda ve 0,90m genişliğinde bir adet khamasorion mezar 
bulunmaktadır. 

Kaya mezarda, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KAL-AT MARA KALESİ
KAYA MEZARI
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MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Nevala Xecê Harabeleri Khamosorion Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Yüceköy (Çalê) Mahallesi’nin 2,70km güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından 
Nevale Xecê olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Khamosorion Mezar, 
yürüme zemini oluşturan düz bir kayalık alana oyulmuştur. Khamosorion mezarın, 
doğu ve batı duvarlarında 2 adet arcosoliumlu kline bulunmaktadır. Khamosorion 
mezarın doğu duvarında yer alan 1 No’lu Kline, 1,75m uzunluğunda, 0,60m derin-
liğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik, 1,75m’dir. Mezarın batı duvarında 
bulunan 2 No’lu Kline, 1,75m uzunluğunda, 0,60m derinliğindedir; arcosolium ile 
kline arasındaki yükseklik ise 0,65m’dir. Khamosorion mezarın güney duvarında, 
ölü hediyesi bırakmak için yapılmış 0,50m genişliğinde, 0,25m derinliğinde ve 
0,40m yüksekliğinde 1 adet niş yer almaktadır. 

Khamosorion mezarın iç kısmı, taş ve toprak ile dolmuştur. Mezar, kaçak          
kazılar sonucunda tahrip edilmiştir. Mezarda doğal ve beşeri tahribat söz            
konusudur.

NEVALA XECÊ HARABELERİ
KHAMOSORİON MEZAR
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ARTUKLU       SİT

Xana Reş Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesinin Yüceköy (Çalê) Mahall-
esi’nin 2km kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Kaniya Bı Xaniyê olarak 
adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kaya mezarı, yöre halkı tarafından Xane 
Reş (Siyah Han) olarak bilinmektedir. Kaya mezarına, kuzey yönünde yer alan 
8,60m genişliğinde ve 8,20m yüksekliğindeki yuvarlak kemerli giriş açıklığından 
girilmektedir. Dikdörtgen plan özelliği gösteren mezar odası, doğu-batı yönünde 
9,60m, kuzey-güney yönünde 8,0m ölçülerinde ve 5,75m yüksekliğindedir. Mezar 
odasının doğu ve batı duvarlarında ikişer adet, güney duvarında ise 3 adet olmak 
üzere toplamda 7 adet kline bulunmaktadır. Doğu duvarında yer alan 1 No’lu 
Kline, 2,40m genişliğinde, 2,30m derinliğinde ve 1,75m yüksekliğindedir. 1 
No’lu Kline’nin güneyinde, klineye bitişik olan 2 No’lu Kline, 2,55m genişliğinde, 
2,0m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğindedir. Güney duvarında bulunan 3 No’lu 
Kline, 2,40m genişliğinde, 2,10m derinliğinde ve 1,85m yüksekliğindedir. 3 No’lu 
Kline’nin batısında, 3 No’lu Kline’ye bitişik olarak yapılan 4 No’lu Kline ise 2,30m 
genişliğinde, 2,25m derinliğinde ve 2,15m yüksekliğindedir. 4 No’lu Kline’nin 
batısında, klineye bitişik olarak yapılmış olan 5 No’lu Kline, 2,30m genişliğinde, 
2,20m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğindedir. Mezar odasının batı duvarında 
bulunan 6 No’lu Kline, 2,35m genişliğinde, 2,10m derinliğinde ve 1,85m yükse-
kliğindedir. 6 No’lu Kline’nin kuzeyinde, bu klineye bitişik olarak yapılan 7 No’lu 
Kline, 2,30m genişliğinde, 2,10m derinliğinde ve 1,90m yüksekliğindedir. Kaya 
mezarın oyularak beşik tonozlu bir görünüm kazandırılan üst örtüsü, mezarın 
anıtsal boyutta nitelikli bir mezar olduğunu düşündürmektedir. Nitekim mezar 
odasının, giriş açıklığının ve klinelerin büyük boyutları her klinede birden fazla 
gömünün yapıldığı özel bir mezarı işaret etmektedir. 

Kaya mezarın iç kısmı, taş ve toprak ile dolu durumda olup genelinde doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

XANA REŞ KAYA MEZARI
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MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Tehta Hz. Ali Mevkii 1 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 1,80km güneyinde bulunan ve yöre 
halkı tarafından Tehta Hz. Ali olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde yer 
almaktadır. Kaya mezarına, doğu yönünde bulunan 0,90m genişliğinde, 0,35m 
derinliğinde ve 1,0m yüksekliğindeki yarıya kadar toprak ve taşla dolu durumdaki 
giriş açıklığından girilmektedir. Dikdörtgen planlı mezar odası, doğu-batı yönünde 
3,15m, kuzey-güney yönünde 6,20m ölçülerindedir; mezar odasının iç yüksekliği 
1,75m’dir. Mezar odasının üst örtüsünü oluşturan ana kaya, beşik tonoz formun-
da şekillendirilmiştir. Mezar odasının iç duvarları sıvalıdır ve tavanında siyah ve 
kırmızı kök boya ile yapılmış kare ile daire içine alınmış haç motifleri yer almak-
tadır. Mezar odasının doğu duvarında bir adet, batı, kuzey ve güney duvarlarında 
üçer adet olmak üzere toplamda 10 adet ana kayaya oyulmuş hücre biçimli mezar 
bulunmaktadır. Mezar odasının doğu duvarında yer alan 1 No’lu Hücre tahrip 
olduğundan ölçüleri alınamamıştır. Mezar odasının güney duvarında yer alan 2 
No’lu Hücre, 1,65m uzunluğunda, 0,60m genişliğinde ve 0,65m yüksekliğindedir. 
2 No’lu Hücre’nin batısında yer alan 3 No’lu Hücre, 1,70m uzunluğunda, 0,70m 
genişliğinde ve 0,70m yüksekliğindedir. 3 No’lu Hücre’nin batısında bulunan 4 
No’lu Hücre, 1,70m uzunluğunda, 0,60m genişliğinde ve 0,70m yüksekliğindedir. 
2, 3 ve 4 No’lu hücrelerin ara duvarları yıkılarak tahrip edilmiştir. Mezar odasının 
batı duvarında bulunan 5 No’lu Hücre, 1,60m uzunluğunda, 0,65m genişliğinde 
ve 0,65m yüksekliğindedir. 5 No’lu Hücre’nin kuzeyinde hücreye bitişik vaziyette 
yapılmış 6 No’lu Hücre, 1,65m uzunluğunda, 0,80m genişliğinde ve 0,75m yükse-
kliğindedir. 6 No’lu Hücre’nin kuzeyindeki hücreye bitişik vaziyette yapılmış 7 No’lu 
Hücre, 1,65m uzunluğunda, 0,55m genişliğinde ve 0,85m yüksekliğindedir. Mezar 
odasının kuzey duvarında bulunan 8 No’lu Hücre, 1,30m uzunluğunda, 1,50m 
genişliğinde ve 0,85m yüksekliğindedir. 8 No’lu Hücre’nin doğusundaki bu hücr-
eye bitişik olarak yapılmış 9 No’lu Hücre, 1,60m uzunluğunda, 0,70m genişliğinde 
ve 0,85m yüksekliğindedir. 9 No’lu Hücre’nin doğusuna bitişik olarak yapılmış 

10 No’lu Hücre, 1,95m uzunluğunda, 1,0m genişliğinde, 0,80m yüksekliğindedir. 
Kaya mezarı, parça kopmaları ve sıva dökülmeleri ile tahribata uğramış du-

rumdadır ve iç kısmı, taş ile dolmuştur. Kaya mezarının genelinde doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur. 

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
1 NO’LU KAYA MEZAR
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ARTUKLU       SİT

Tehta Hz. Ali Mevkii 3 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 
Eroğlu (Hndullah) Mahallesi’nin yaklaşık 1,80km güneyinde bulunan ve yöre 
halkı tarafından Tehta Hz. Ali olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde yer 
almaktadır. Kaya mezarına giriş, yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilmiş dikdört-
gen biçimli, 0,70m genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 1,20m yüksekliğindeki 
açıklıktan sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı mezar odası, doğu-batı yönünde 
2,70m, kuzey-güney yönünde 5,50m ölçülerindedir, mezar odasının iç yüksekliği 
ise 2,30m’dir. Mezar odasının doğu ve batı duvarlarında ikişer adet, kuzey duvar-
larında ise 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet arcosoliumlu kline bulunmaktadır. 
Doğu duvarında bulunan 1 No’lu Kline, 2,55m uzunluğunda, 0,85m derinliğindedir, 
arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,20m’dir. Klinenin güneyinde yastık kısmı 
mevcuttur. 1 No’lu Kline’nin kuzeyinde, klineye bitişik olarak yapılmış 2 No’lu Kline, 
2,80m uzunluğunda, 0,90m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik 
ise 1,90m’dir. Klinenin güneyinde yastık kısmı mevcuttur. Kuzey duvarında bulu-
nan 3 No’lu Kline, 2,0m uzunluğunda, 0,85m derinliğindedir; arcosolium ve kline 
arası yükseklik ise 1,35m’dir. Klinenin doğusunda yastık kısmı mevcuttur. Mezar 
odasının batı duvarında bulunan 4 No’lu Kline, 2,20m uzunluğunda, 0,80m derin-
liğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,30m’dir. Klinenin kuzeyinde 
yastık mevcuttur. 4 No’lu Kline’nin güneyinde, klineye bitişik olarak yapılmış olan 5 
No’lu Kline, 2,20m uzunluğunda, 0,85m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası 
yükseklik ise 1,25m’dir. Klinenin kuzeyinde yastık kısmı mevcuttur. 5 No’lu Kline, 
büyük oranda tahrip edilmiştir. 

Kaya mezarı, parça kopmaları ile tahribata uğramıştır; mezarının genelinde 
doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
3 NO’LU KAYA MEZAR
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MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Tehta Hz. Ali Mevkii 1 No’lu Khamosorion Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine 
bağlı Eroğlu (Hındulla) Mahallesi’nin yaklaşık 1,75km güneyinde bulunan ve yöre 
halkı tarafından Tehta Hz. Ali olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde yer 
almaktadır. Kuzey-güney yönlü khamosorion mezar 2,0m uzunluğunda, 0,50m 
genişliğinde ve 0,50m derinliğindedir. Mezarın çevresinde kapak yatağına dair 
izlere rastlanılmamıştır. Mezarın iç kısmı, yarıya kadar toprak ile dolu durumdadır. 

Mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
1 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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ARTUKLU       SİT

Tehta Hz Ali Mevkii 3 No’lu Khamosorion Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine 
bağlı Eroğlu (Hındulla) Mahallesi’nin yaklaşık 1,80km güneyinde bulunan ve yöre 
halkı tarafından Tehta Hz Ali olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde yer 
almaktadır. Kuzey-güney yönlü khamosorion mezar 2,35m uzunluğunda, 0,55m 
genişliğinde ve 0,45m derinliğindedir. Mezarın doğu, batı ve güney duvarlarında 
birer adet klineye yer verilmiştir. Khamosorion mezarın doğu duvarında yer alan 
1 No’lu Kline, 2,0m uzunluğunda, 0,55m derinliğinde ve 0,45m yüksekliğindedir. 
Güney duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,65m uzunluğunda, 0,65m derinliğinde ve 
0,65m yüksekliğindedir. Batı duvarında bulunan 3 No’lu Kline, 1,95m uzunluğun-
da, 0,55m derinliğinde ve 0,55m yüksekliğindedir. Khamosorionun kuzey duvarın-
da ölü hediyesi için yapılmış ve büyük oranda tahrip olmuş bir niş yer almaktadır. 

Mezarın iç kısmı, taş ve toprakla dolu durumdadır. Mezarın genelinde doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
3 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

Tehta Hz Ali Mevkii 4 No’lu Khamosorion Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesine 
bağlı Eroğlu (Hındulla) Mahallesi’nin yaklaşık 1,80km güneyinde bulunan ve 
yöre halkı tarafından Tehta Hz Ali olarak adlandırılan kayalık alan yerleşiminde 
yer almaktadır. Doğu-batı yönlü khamosorion mezar 1,90m uzunluğunda, 0,70m 
genişliğinde ve 0,70m derinliğindedir. Khamosorion mezarın, doğu, kuzey ve güney 
duvarlarında birer adet kline yer almaktadır. Khamosorion mezarın güney duvarın-
da bulunan 1 No’lu Kline, 2,10m uzunluğunda, 0,60m derinliğinde ve 0,60m yük-
sekliğindedir. Doğu duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,10m uzunluğunda, 0,60m 
derinliğinde ve 0,50m yüksekliğindedir. Kuzey duvarında bulunan 3 No’lu Kline, 
2,0m uzunluğunda, 0,70m derinliğinde ve 0,50m yüksekliğindedir. Khamosorion 
mezarın batı duvarında ölü hediyesi için yapılmış 0,45m genişliğinde, 0,30m der-
inliğinde ve 0,40m yüksekliğinde bir adet niş yer almaktadır. Mezarın iç kısmı, taş, 
toprak ve ot ile dolu durumdadır. 

Mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

TEHTA HZ. ALİ MEVKİİ
4 NO’LU KHAMOSORİON MEZAR
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ARTUKLU       SİT

Eroğlu Mahallesi Büyükkale Kaya Mezar, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eroğlu 
(Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,60km güneydoğusunda, Büyükkale’nin doğu 
yamacında yer almaktadır. Mezar odasının girişi, parça kopmalarından dolayı tahri-
bata uğramıştır. Dikdörtgen plan özelliği gösteren mezar odası, doğu- batı yönünde 
5,10m, kuzey-güney yönünde 5,80m ölçülerinde, yüksekliği ise 2,50m’dir. Mezar 
odasının batı duvarında 1 adet arcosoliumlu sanduka, kuzey duvarlarında ise bir 
adet arcosoliumlu kline, bir adet arcosoliumlu sanduka mezar olmak üzere to-
plamda 3 adet mezar bulunmaktadır. Mezar odasının kuzey duvarında yer alan 1 
No’lu Sanduka Mezar, 1,70m uzunluğunda ve 0,70m derinliğindedir; arcosolium 
ile sanduka arası yükseklik ise 1,15m’dir. Sandukanın doğu ve batısında yastık 
kısmı mevcuttur. 1 No’lu Sanduka Mezar’a bitişik olarak yapılmış olan 2 No’lu 
Kline, 1,70m uzunluğunda, 0,65m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası yük-
seklik ise 1,0m’dir. Mezar odasının batı duvarında yer alan 3 No’lu Sanduka Mezar, 
1,80m uzunluğunda, 0,80m derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arasındaki 
yükseklik ise 1,70m’dir. Sandukanın kuzey ve güneyinde yastık kısmı mevcuttur. 
Kaya mezarının duvarlarında, geç dönemlerde yapıldığı düşünülen kandil nişleri ile 
yular bağlama delikleri buranın hayvan barınağı olarak ikincil kullanım gördüğünü 
göstermektedir. Mezar içinde kaçak kazı izleri gözlemlenmiştir. Mezarın iç kısmı 
günümüzde taş ve su ile dolu durumdadır. 

Kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

EROĞLU MAHALLESİ
BÜYÜKKALE KAYA MEZAR
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MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

İzzet Paşa Mevkii Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Nur Mahallesi’nde, 
Mardin-Diyarbakır Karayolu’ndaki İzzet Paşa Köprüsü’nün hemen güneyindeki kay-
alık alanda yer almaktadır. Kaya mezarı, 3 adet arcosoliumlu klineden oluşmak-
tadır. Kaya mezarına geçiş, batıya bakan yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilmiş 
1,0m genişliğindeki, 0,20m derinliğindeki ve 0,90m yüksekliğindeki girişten sağl-
anmaktadır. Girişin ön kısmında, kapak yeri mevcuttur. Girişin gerisinde, bir adet 
basamak ile mezar odasına geçilmektedir. Kare planlı mezar odası, 1,70x1,70m 
ölçülerinde zemin ile tavan arası 1,80m yüksekliğindeki mezar odasının üst 
kısmında havalandırma veya aydınlatma açıklığı mevcuttur. Mezar odasının, doğu, 
batı ve kuzey duvarında arcosoliumlu klineler mevcuttur. Güney duvarında bulunan 
1 No’lu Kline, 1,70m uzunluğunda ve 0,65m derinliğinde; arcosolium ile kline arası 
ise 1,30m yüksekliğindedir. Doğu duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,50m uzun-
luğunda, 1,70m derinliğinde; arcosolium ile kline arası 1,45m yüksekliğindedir. 
Kuzey duvarında bulunan 3 No’lu Kline, 1,70m uzunluğunda, 0,70m derinliğinde; 
arcosolium ile kline arası ise 1,45m yüksekliğindedir. Kaya mezarın klineleri, 
büyük oranda tahribata uğramışlardır. Kaya mezarın ön kısmında, içi oyulmuş kare 
planlı bir çukur yer almaktadır. 

Kaya mezarın genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

İZZET PAŞA MEVKİİ
KAYA MEZARI
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ARTUKLU       SİT

Belık Mevkii Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesine 48km uzaklıkta bulunan 
Bağlıca (Bernışt) Mahallesi’nin 4,30km batısındaki Belık Mevkii’nde yer almak-
tadır. Kaya mezara, güney yönünden giriş sağlanmaktadır. Kaya mezarın giriş 
açıklığının ölçüleri, parça kopmaları nedeniyle belirlenememiştir. Mezar odası, 
doğu-bat yönünde 4,0m, kuzey-güney yönünde 2,90m olan ve 1,40m iç yükseliğe 
sahip dikdörtgen planlıdır. Mezar odasının doğu, batı ve kuzey duvarlarında bir-
er adet olmak üzere toplamda 3 adet arcosoliumlu kline yer almaktadır. Doğu 
duvarında bulunan 1 No’lu Kline, 1,65m uzunluğunda, 0,85m derinliğindedir; 
arcosolium ile kline arası yükseklik, 1,20m’dir. Kuzey duvarında yer alan 2 No’lu 
Kline, 1,95m uzunluğunda, 0,70m derinliğindedir; arcosolium ile kline arasındaki 
yükseklik, 1,20m’dir. Batı duvarında bulunan 3 No’lu Kline ise 1,75m uzunluğun-
da, 0,80m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası yüksekliği de 1,15m’dir. Bu 
klinenin kuzeyinde kline yastığı yer almaktadır. Kaya mezarın üst örtüsü yıkık       
durumda olup içi moloz taş ve toprak ile dolu durumdadır. 

Kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

BELIK MEVKİİ KAYA MEZARI
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Kuraftar Tepesi Kaya Mezarı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahall-
esi’nde, Mardin-Diyarbakır Karayolu’nun 320m kuzeydoğusunda bulunan kayalık 
alanda yer almaktadır. Kaya mezarı, 3 adet arcosoliumlu klineden oluşmaktadır. 
Günümüze sadece bir adet kline ulaşmıştır. Kaya mezarına geçiş, güneye bakan 
dikdörtgen formlu, 0,70m genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 1,40m yüksek-
liğindeki girişten sağlanmaktadır. Girişin önünde, kapak yeri mevcuttur. Mezar 
odasına, girişin gerisinde bulunan bir adet tahrip olmuş basamak ile geçilmektedir. 
Kare planlı mezar odası, doğu-batı yönünde 1,40m, kuzey-güney 1,40m ölçüler-
inde ve zemin ile tavan arası yüksekliği ise 2,0m’dir. Mezar odasının, doğu, batı ve 
kuzey duvarında arcosoliumlu klineler yer almaktadır. Doğu ve kuzey duvarındaki 
klineler, tahrip olduğundan sınırları belirlenememiştir. Batı duvarındaki kline ise, 
1,70m uzunluğunda, 0,85m derinliğinde; arcosolium ile kline arasındaki yükseklik 
1,80m’dir. 

Kaya mezarı, büyük oranda beşeri tahribata uğramıştır. Günümüzde mezarın iç 
kısmı, çöp ile doludur.

KURAFTAR TEPESİ KAYA MEZARI
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Çelbira İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Nur Mahallesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. İşlik alanı, Mardin merkezin yaklaşık 6,0 km kuzeybatısında, Eski 
Mardin-Diyarbakır Karayolu’nun yaklaşık 1,0 km kuzeyinde bulunan ve İzzet Paşa 
Karakolu olarak bilinen mevkide yer alan kalkerden bir kayalık alanın tepe kısmı 
ile kuzey ve güney eteklerine yapılmıştır. Söz konusu alan, yöre halkı tarafından 
“Dere” olarak bilinmekletedir. Bölgede şimdiye kadar tespit edilen en büyük işlik 
alanı özelliğine sahiptir. İlk kez 2007 yılında uydu fotoğraflarından tespit edilen iş-
lik alanında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve 
temizlik çalışmaları kapsamında bir adet harman yeri, depolama amaçlı açılmış ve 
yarım kalmış, tam olarak açılmamış örneklerle birlikte yaklaşık 90 adet hazne ve 
5 adet üzümlerin ayakla ezildiği ezme havuzu saptanmıştır (1). İşlik alanı ve alanda 
bulunan kaya mezarlarında yapılan araştırmalar sonucunda ele geçen sikkeler, ye-
rleşim yerinin en erken Geç Roma Dönemi’nde iskân edildiğine işaret etmektedir. 

Alanda beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

ÇELBİRA İŞLİK ALANI

Mardin Müze Müdürlüğü Kazı Rapor Arşivi, 2011.
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Gizzelin Mağaraları (İplik Mağaraları) 1 No’lu İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu 
ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’nde ve yöre halkı tarafından Belsiq olarak ad-
landırılan vadide yer almaktadır. İşlik, bir adet ezme havuzu ve bir adet toplama 
haznesinden oluşmaktadır. Sınırları belirlenemeyen ezme havuzu, daha sonraki 
dönemlerde toprak ile doldurularak kapatılmıştır. Ezme havuzdan, doğusundaki 
toplama haznesine uzanan, 0,15m genişliğinde ve 0,10m derinliğinde tahrip olmuş 
bir kanal yer almaktadır. Toplama haznesi, dikdörtgen formlu 0,95x1,35m ölçüler-
inde ve 0,60m derinliğindedir. Toplama haznesinin doğusunda, tahrip olduğu için 
ölçüleri alınamayan 3 adet boşaltma kanalı bulunmaktadır. 

Günümüzde işlevini kaybetmiş işliğin genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz 
konusudur.

GİZZELİN MAĞARALARI
1 NO’LU İŞLİK ALANI
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Gızzelin Mağaraları (İplik Mağaraları) 2 No’lu İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu 
ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’nde ve yöre halkı tarafından Belsiq olarak ad-
landırılan vadide yer almaktadır. İşlik alanı, bir adet ezme havuzu ve bir adet to-
plama haznesinden oluşmaktadır. İşliğin 1,20x1,40m ölçülerindeki ezme havuzu, 
sonraki dönemlerde tahrip edilmiştir. Ezme havuzunun kuzeydoğusunda, 1,25m 
çapında ve 0,55m derinliğinde toplama haznesi bulunmaktadır. İşliğin kanal         
sistemi tahrip olduğundan, sınırları belirlenememiştir. 

Günümüzde işlevini kaybetmiş olan işliğin genelinde, doğal ve beşeri tahribat 
söz konusudur.

GİZZELİN MAĞARALARI
2 NO’LU İŞLİK ALANI
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Kuraftar Tepesi 1 No’lu İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Nur Ma-
hallesi’nde, Mardin-Diyarbakır Karayolu’nun ise 290m kuzeydoğusunda yer almak-
tadır. İşlik alanı, bir adet ezme havuzu ve bir adet depolama haznesinden oluş-
maktadır. Dikdörtgen planlı ezme havuzu, doğu-batı yönünde 3,55m, kuzey- güney 
yönünde 4,0m ölçülerinde iken 0,55m-1,0m arasında değişen derinliğe sahiptir. 
Ezme havuzun doğusunda, depolama haznesine bağlanan, 0,40m uzunluğunda ve 
0,25m derinliğinde bir kanal yer almaktadır. Ezme havuzunun doğusundaki depol-
ama haznesi, doğu-batı yönünde 2,15m, kuzey-güney yönünde 1,90m ölçülerinde 
olup dikdörtgen planlıdır. Ezme havuzunun saptanan derinliği ise 2,50m’dir. 

İşlik alanı, günümüzde taş ve toprak ile dolu durumda olup işlevini                            
kaybetmiştir. İşliğin genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KURAFTAR TEPESİ
1 NO’LU İŞLİK ALANI
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Kuraftar Tepesi 2 No’lu İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Nur Ma-
hallesi’nde, Mardin-Diyarbakır Karayolu’nun yaklaşık 295m kuzeydoğusunda bulu-
nan bir kayalık alanda yer almaktadır. İşlik alanı, bir adet ezme havuzu ve bir adet 
depolama haznesinden oluşmaktadır. Dikdörtgen formlu ezme havuzu, doğu-batı 
yönünde 3,40m, kuzey-güney yönünde 3,90m ölçülerine ve 0,50m-0,75m ar-
asında değişen derinliğe sahiptir. Ezme havuzun doğusunda, depolama haznesine 
bağlanan 0,25m uzunluğunda ve 0,25m genişliğinde bir kanal mevcuttur. Batı du-
varı günümüzde yıkılmış durumda olan yuvarlak biçimli depolama haznesi, büyük 
oranda tahrip olmuştur. Belirlenen sınırlarına göre hazne, 1,80x1,70m ölçülerine 
ve 0,50m-1,40m arasında değişen derinliğe sahiptir. 

İşliğin iç kısmı, taş ve toprak ile doludur. Günümüzde işlevini kaybeden işlik 
alanının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KURAFTAR TEPESİ
2 NO’LU İŞLİK ALANI
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Dışara Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Yüceköy (Çalê) Ma-
hallesi’nin 3,60km güneydoğusunda bulunan ve yöre halkı tarafından Dışara olarak 
adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. İşlik alanı, 1 adet ezme havuzu, 1 adet 
ara hazne ve 1 adet depolama haznesinden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı Ezme 
Havuzu, doğu-batı yönünde 4,0m, kuzey-güney yönünde 4,40m ölçülerine ve 1,35-
2,30m arası değişen derinliğe sahiptir. Ezme havuzunun doğu duvarı, günümüzde 
yıkılmış durumdadır ve buradan ara hazneye uzanan, 0,40m uzunluğunda ve 0,15m 
genişliğindeki kanal kısmen belli olmaktadır. Yuvarlak ağızlı, dibe doğru genişleyen 
form gösteren ve 1,45m derinliğindeki ara haznenin ağız çapı 0,65m’dir. Üzüm 
suyunun tortusunun filtrelendiği düşünülen ara haznenin kuzeyinde ise depolama 
haznesine uzanan 1,60m uzunluğunda ve 0,10m genişliğinde bir başka kanal 
saptanmıştır. Yuvarlak ağızlı ve tabana doğru genişleyen armudi bir forma sahip 
depolama haznesinin ağız genişliği 1,0m iken derinliği 1,60m’dir. İşlik alanının 
çevresinde üzüm bağları bulunmaktadır. Günümüzde ezme havuzunun ve ara 
haznenin iç kısmı, toprak, ot ve ağaç ile dolu durumdadır. 

Günümüzde herhangi bir kullanım görmeyen işlik alanının genelinde doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

DIŞARA MEVKİİ İŞLİK ALANI
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Belık Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesine 48km uzaklıkta bulunan 
Bağlıca (Bernışt) Mahallesi’nin 4,30km batısındaki Belık Mevkii’nde yer almak-
tadır. İşlik alanı, bir ezme havuzu ve toplama havuzundan oluşmaktadır. Dikdört-
gen formlu ezme havuzu, doğu-batı yönünde 3,60m, kuzey-güney yönünde 2,40m 
ölçülerinde ve 0,50m yüksekliğindedir. Ezme havuzunun kuzey duvarı sonradan 
moloz taş ile örülerek yükseltilmiş olup; güneyi ise harç ile restore edilmiştir. Ezme 
havuzunun güneybatısında bir adet toplama haznesi mevcuttur. Yuvarlak formlu 
toplama haznesi, 1,0m ağız çapına sahip iken korunan derinliği 1,85m’dir. 

İşlik alanının hemen doğusunda bir kaya mezar bulunmaktadır. İşlik alanında 
doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

BELIK MEVKİİ İŞLİK ALANI
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Kela Hanma Kayalık Alan Yerleşimi İşlik Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Haydar 
Mahallesi’nin yaklaşık 2,30km güneybatısında bulunan ve yöre halkı tarafından 
Kela Hanma olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. İşlik alanı, bir 
adet ezme havuzu ve toplama haznesinde oluşmaktadır. Ezme havuzu, doğu-batı 
yönünde 3,85m, kuzey-güney yönünde 4,60m ölçülerinde ve 0,90m derinliğinde 
olup dikdörtgen formludur. Ezme havuzunun doğusunda toplama haznesine 
boşaltım sağlayan, 0,15m çapında bir delik ile doğu-batı doğrultusunda 2,90m, 
kuzey-güney doğrultusunda 2,75m ölçülerinde ve 1,65m derinliğinde olan bir adet 
toplama haznesi mevcuttur. Yuvarlak formlu toplama haznesinin hemen kuzeyinde, 
diğer haznelerden bağımsız, doğu- batı yönünde 1,10m, kuzey-güney yönünde 
0,75m ölçülerinde, 0,25m derinliğinde yine dikdörtgen formlu ve iç kısmında sıva 
kalıntılarının olduğu bir havuz yer almaktadır. 

İşlik alanın içi ve çevresinde, doğal ile beşeri tahribat söz konusudur.

KELA HANMA
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
İŞLİK ALANI
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Gizzelin Mağaraları 1 No’lu Taş Ocağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu 
Mahallesi’nde, yöre halkı tarafından Gizzelin (İplik Mağaraları) olarak adlandırılan 
vadide yer almaktadır. Taş ocağı, doğu-batı yönünde 7,20m, kuzey-güney yönünde 
15,60m ölçülerinde olup 2,50m iç yüksekliğe sahip bir mekân görünümündedir. 
Taş blokları, masif kaya kütlesinden yatay düzlemde derinlemesine bloklar halinde 
kesilerek çıkarılmıştır. Nitekim ana kaya yatağından taş blokları çıkarıldıktan son-
ra kayada bırakmış olduğu dikey derin izler günümüzde de mevcuttur. 

Taş ocağının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

GİZZELİN MAĞARALARI 
(İPLİK MAĞARALARI)
1 NO’LU TAŞ OCAĞI
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Ensar Mahallesi Taş Ocakları, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Ensar Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. Taş ocakları, doğu-batı yönünde 580m, kuzey-güney 
yönünde 580m ölçülerine sahip geniş bir alanı kaplamaktadır. Alanda yapılan 
belgeleme çalışmalarında, iki tip taş ocağı tespit edilmiştir. Birinci tip, ana 
kaya kütlesine yatay düzlemde kaya konut benzeri oluşturulmuş alanlardan taş 
bloklarının temin edildiği ocak tipidir. İkinci tip ise kaya kütlesinin yüzey düzle-
minde kademeli bir şekilde derine inilerek taş bloklarının çıkarıldığı ocak tipini 
oluşturmaktadır. Vadi boyunca devam eden taş ocaklarında, ana kaya kütlesinin 
üst kısmından başlayıp alt kısma doğru dikey ve yatay düzlemde taş bloklarının ke-
silmesi sonucunda derin kesim izleri görülmektedir. Nitekim yöre halkı tarafından 
50 yıl öncesine kadar bu alanda, geleneksel mimaride kullanılmak üzere taş 
bloklarının kesilip işlendiği söylenilmektedir. 

Ensar Mahallesi Taş Ocakları’nda, günümüzde hayvan barınağı olarak ikin-
cil kullanım gören mekânlar bulunmaktadır. Ayrıca vadi yamacı dışındaki açık          
alanlarda yer alan taş ocaklarında, üzüm yetiştirildiği gözlemlenmiştir. Taş            
Ocakları’nın genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ENSAR MAHALLESİ
TAŞ OCAKLARI
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Yalım Mahallesi Taş Ocağı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yalım Mahallesi’nin 
yaklaşık 2,0km kuzeydoğusunda bulunan kayalık alanda yer almaktadır. Geniş 
bir alana yayılan taş ocağı, doğu-batı yönünde 280m, ve kuzey-güney yönünde 
420m ölçülerindeki bir alanı kaplamaktadır. Alanda yapılan incelemelerde kay-
alık alanının doğu, kuzey ve güney yamaçları ile üst kısımlarında taşların kesilip 
alındığına dair izler tespit edilmiştir. Taş ocağının üst kısımdan başlayıp aşağı 
doğru devam eden kayalık alanın yamacı boyunca bloklar halinde kademeli olarak 
kesilen alanda aynı zamanda yarım bırakılmış kesim izleri de bulunmaktadır. Taş 
ocağındaki taş kesim izlerinden yola çıkarak burada büyük boyutlu taşların kesil-
diğini belirtebiliriz. Taş ocağının 50,0m güneydoğusunda, günümüzde aktif olarak 
kullanılan taş ocağı atölyesi yer almaktadır. 

Taş ocağı, günümüzde hayvan otlatma yeri olarak kullanılmaktadır. Doğal ve 
beşeri tahribatın söz konusu olduğu alanda yoğun bir biçimde kaçak kazı izleri 
görülmektedir.

YALIM MAHALLESİ TAŞ OCAĞI
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İkizkent 1 Taş Ocakları, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart (Yalım) Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. Taş Ocakları, doğu- batı yönünde 100m, kuzey-güney 
yönünde 160m ölçülerine sahip geniş bir alanı kaplamaktadır. Taş Ocakları, eğimli 
bir topoğrafyanın güneybatı yamacı boyunca, ana kaya kütlesinin dikey düzlemde 
kesilmiş taş bloklarının oluşturduğu taş ocağı ile ana kaya kütlesinden blokların 
basamak şeklinde kesilmesiyle oluşmuş ocaklardan meydana gelmektedir. Kayalık 
alan boyunca taş bloklarının ana kayadan kesilmesi sonucunda kaya konut benzeri 
mekanların oluştuğu gözlemlenmiştir. Nitekim ana kayadan taşların kesilmesiyle 
bu alanlarda düzgün kaya cepheleri de oluşmuştur. Bu mekânlar, günümüzde      
hayvan barınağı ya da malzeme deposu şeklinde kullanılmaktadır. 

Taş ocaklarının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

İKİZKENT 1 TAŞ OCAKLARI
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İkizkent 2 Taş Ocakları, Mardin ili, Artuklu ilçesi, 13 Mart (Yalım) Mahallesi’nde 
bulunan İkizkent Taş Ocakları’nın yaklaşık 200m kuzeyinde yer almaktadır. Taş 
Ocakları, doğu-batı yönünde 40,0m, kuzey-güney yönünde 120m ölçülerine sahip 
bir alanı kaplamaktadır. Taş Ocakları, hafif eğimli bir tepenin batı yamacı boyunca, 
ana kaya kütlesinin dikey düzlemde kesilmiş blok taşların oluşturduğu taş oca-
klarından ve ana kayadan blok taşların basamak şeklinde kesilmesi ile oluşmuş 
ocaklardan oluşmaktadır. Kayalık boyunca zeminden blok taşların kesilmesi ile 
kaya konut şeklinde mekânların oluştuğu görülmektedir. Bu mekânlar günümüzde 
hayvan barınağı ve malzeme deposu şeklinde kullanılmaktadır. 

İkizkent 2 Taş Ocakları, günümüzde inşat faaliyetleri nedeniyle tahrip olmuş 
durumdadır. Taş ocaklarının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

İKİZKENT 2 TAŞ OCAKLARI
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İzzet Paşa Mevkii Sarnıcı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi’ndeki, 
İzzet Paşa Mevkii’nde yer almaktadır. Mardin-Diyarbakır Karayolu üzerindeki İzzet 
Paşa Köprüsü’nün güneyinde kalan ve İzzet Paşa Mevkii olarak adlandırılan kayalık 
alanda bulunan sarnıca giriş, doğuya bakan 1,0m genişliğe ve 2,15m yüksekliğe 
sahip girişten sağlanmaktadır. Girişin önünde ve gerisinde, 8 adet basamak yer 
almaktadır. Dikdörtgen planlı sarnıç, doğu-batı yönünde 8,80m, kuzey-güney 
yönünde 6,90m ölçülerinde ve 4,30m derinliğindedir. Sarnıcın içinde 2 adet sütun 
ve batı duvarın üst kısmında blok taştan örülmüş küçük bir duvar görülmektedir. 
Yapının iç kısmı, su ile dolu olduğundan sütun ve duvarın ölçüleri alınamamıştır. 
Sarnıcın üst kısmında, sonradan beton ile kapatılmış dikdörtgen planlı açıklık bu-
lunmaktadır. Sarnıcın etrafında kanallar ile birbirine bağlı, ana kayaya oyulmuş 
yalaklar yer almaktadır. 

Sarnıç, günümüzde hayvan sulama yeri olarak kullanılarak beşeri tahribata 
maruz kalmıştır.

İZZET PAŞA MEVKİİ SARNICI
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Kal’at Mara 1 No’lu Sarnıç, Mardin il merkezinin 5km doğusunda yer alan 
Eskikale Mahallesi’nin hemen güneyinde, stratejik açıdan bölgeye hâkim tepenin 
zirvesinde yer alan Kal’at Mara Kalesi’nin içerisindedir. Kalenin doğu yönünde, 
taraçalanmış bir alanda bulunan sarnıç, kuzey- güney yönünde ana kayanın kes-
ilmesiyle oluşturulmuştur ve dikdörtgen planlıdır. Tespit edilen sarnıcın derinliği 
4,35m’dir. Sarnıç, 3,35 (doğu-batı) x16,60 (kuzey-güney) ölçülerinde birbirine 
paralel iki birimden oluşmaktadır; dolayısıyla sarnıcın genişliği 8,0m’den fazladır. 
İki birimi birbirinden ana kayadan oyma yekpare bir bölme duvarı ayırmaktadır. 
Söz konusu duvarın kalınlığı, yaklaşık 1,0m olup güney kesiminde yaklaşık 3,0m’lik 
kısmı yıkılmıştır. Sarnıcın iç kısmında günümüzde yoğun olarak dolgu toprak ve 
moloz taşların olduğu gözlemlenmiştir. Sarnıcın güneydoğusunda, mekân içine 
girişi sağlayan kaya oyulmuş ve tahrip olmuş basamak izleri mevcuttur. Sarnıcın 
güneybatısında ise kayaya oyulmuş yaklaşık 0,50m uzunluğa sahip, olasılıkla yağ-
mur sularının sarnıca boşalmasını sağlayan kanal benzeri bir oluk bulunmaktadır. 

Sarnıç içerisinde yoğun olarak beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

KAL’AT MARA KALESİ
1 NO’LU SARNIÇ
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Kal’at Mara 2 No’lu Sarnıç, Mardin il merkezinin 5km doğusunda yer alan 
Eskikale Mahallesi’nin hemen güneyinde, stratejik açıdan bölgeye hâkim tepenin 
zirvesinde bulunan Kal’at Mara Kalesi’nin içerisindedir. Kalenin güneybatısında yer 
alan sarnıç, doğu-batı yönünde ana kayanın kesilmesiyle oluşturulmuş dikdört-
gen planlıdır. Sarnıç, kayalık kütlenin batısında, taraçalanmış bir alanda yapıldığı 
için kayaya oyulma işlemi batı yönünde daha yüksek kotta başlamıştır. Bu ned-
enle doğuda oyulan bölümü, batı yönündeki bölüme göre daha alçaktadır. Sarnıç, 
11,50m (doğu-batı)x10m (kuzey-güney) ölçülerindedir. Sarnıcın orta kısmında 
ana kayadan oyulmuş, üst örtüyü desteklemek üzere yapılmış, yaklaşık olarak 
3,0m (doğu-batı)x1,0m (kuzey-güney) ölçülerine sahip dikdörtgen kesitli duvar 
bulunmaktadır. Sarnıcın batısında, duvarlar ile bağlantılı, kayaya oyulmuş ancak 
tahrip olmuş basamaklar mevcuttur. Sarnıcın güney kesiminde, kısmen korunmuş, 
4 adet dikdörtgen biçimli oyuğun ise muhtemelen sarnıcın üst örtüsüne ait ahşap 
hatıl yuvaları olduğu düşünülmektedir. Sarnıcın doğusunda, yaklaşık 0,10x0,20m 
ölçülerinde, yuvarlak biçimli 4 adet oyuk bulunmaktadır. 

Günümüzde sarnıcın iç kısmında yoğun olarak dolgu toprak ve moloz taşlarının 
olduğu gözlemlenmiştir. Sarnıç içerisinde yoğun olarak beşeri ve doğal tahribat 
söz konusudur.

KAL’AT MARA KALESİ
2 NO’LU SARNIÇ
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Eroğlu Mahallesi Büyükkale Sarnıcı, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Eroğlu 
(Hındullah) Mahallesi’nin yaklaşık 2,60km güneydoğusundaki Büyükkale’nin doğu 
yamacında yer almaktadır. Sarnıç, 1,0x1,25m ölçülerinde ve 1,40m derinliğinde-
dir. Dikdörtgen planlı sarnıca, batı yönünde bulunan, günümüzde sağlam kalmış 4 
adet basamak ile inilmektedir. 

İçi, su ve taş dolu sarnıcın genelinde doğal ve beşerî tahribat söz konusudur.

EROĞLU MAHALLESİ
BÜYÜKKALE SARNICI
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Süryani Katolik Asri Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. Yahudi Mezarlığı olarak da bilinen mezarlık, doğu-batı 
yönünde 60,0m, kuzey-güney yönünde 55,0m ölçülerindeki bir alana yayılıp etrafı 
ihata duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüzde defin işleri devam etmeyen mezarlık 
alanında sanduka şeklinde yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır. Mezarların 
sanduka yüzeylerinde Süryanice künye bilgileri yer almaktadır. 

Büyük oranda tahrip olan mezarların bulunduğu mezarlık alanında doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

SÜRYANİ KATOLİK
ASRİ MEZARLIK ALANI
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Arap Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Doğu-batı yönünde 100m, kuzey- güney yönünde 60,0m, ölçülerindeki 
bir alana yayılan mezarlık alanında yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır 
(1.900m2). Günümüze uygun malzeme ile yapılan mezarların yanı sıra etrafı 
düzensiz taşlar ile örülen mezar örnekleri de bulunmaktadır. Mezarların şahideler-
inde Arap ve Latin harfleri ile künye bilgileri yer almaktadır. Baş ve ayak şahideler-
inin gövdelerinde, yan yüzeylerinde ve sanduka yüzeylerinde, bitkisel ve geometrik 
kompozisyonlu süslemeler yer almaktadır. 

Mezarların taş yüzeylerinde ve şahidelerinde uzun süreli doğal etmenler          
sonucunda aşınma, parça kopmaları, yüzey kirliliği, renk bozulması, çatlamalar ve 
sıvalarda dökülmeler gibi biyolojik bozulmalar görülmektedir.

ARAP MEZARLIK ALANI
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Kayaca Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kayaca Mahallesi’nde yer al-
maktadır. Doğu-batı yönünde 27,0m, kuzey-güney yönünde 18,0m ölçülerindeki 
bir alana yayılan mezarlık alanında yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır. 
Briket ve beton ile yapılan mezarların yanı sıra etrafı düzensiz taşlar ile örülen 
mezar da yer almaktadır. Mezarların baş ve ayak şahidelerinde Arap ve Latin 
harfleri ile künye bilgileri mevcuttur. Mezarların baş ve ayak şahidelerinin gövde 
kısımlarında ve sanduka yüzeylerinde oyma tekniğinde kabartma görünümlü ge-
ometrik ve bitkisel süslemeler yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 

Bazı mezarların taş yüzeylerinde ve şahidelerinde renk bozulması görülürken 
bazı mezar taşlarında aşınma ve kopmalar da görülmektedir. Taş yüzeylerinde      
kopan kısımlara sıva uygulanmıştır.

KAYACA MEZARLIK ALANI
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Şar Mahallesi Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Şar Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Doğu-batı yönünde 120m, kuzey- güney yönünde 70m ölçülerindeki 
bir alana yayılan mezarlık alanında yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır. 
Günümüze uygun malzeme ile yapılan mezarların yanı sıra etrafı düzensiz taşlar ile 
örülen mezarlar ve baş şahidesi serpuş şeklinde olan mezar örnekleri de bulunmak-
tadır. Mezarların baş ve ayak şahidelerinde Arap ve Latin harfleri ile künye bilgileri, 
bitkisel ve geometrik motifler yer almaktadır.

 Mezarların taş yüzeylerinde ve şahidelerinde uzun süreli doğal etmenler          
sonucunda aşınma, parça kopmaları, yüzey kirliliği, renk bozulması ve yer yer 
tuzlanma gibi biyolojik bozulmaların olduğu yoğun doğal tahribat mevcuttur. Taş 
yüzeyleri dökülüp tahrip olan mezarlara sıva uygulaması yapılmıştır.

ŞAR MAHALLESİ
MEZARLIK ALANI
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Saraçoğlu Mahallesi 1 No’lu Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu 
Mahallesi’nde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 80,0m, kuzey-güney yönünde 
55,0m ölçülerindeki bir alana yayılan mezarlık alanının etrafı ihata duvarı ile çevre-
lenmiştir. Günümüzde defin işlemleri devam eden mezarlık alanında, yetişkin ve 
çocuk mezarları bulunmaktadır. Günümüze uygun malzeme ile yapılan mezarların 
yanı sıra etrafı düzensiz taşlar ile örülen mezar örnekleri de bulunmaktadır. Baş ve 
ayak şahidelerinde Arap ve Latin harfleri ile künye bilgileri yer alan mezarlarda, 
bitkisel ve geometrik motifler de bulunmaktadır. 

Mezarların taş yüzeylerinde ve çimento esaslı ihata duvarında uzun süreli doğal 
faktörler sonucunda renk bozulması, aşınma ve parça kopmaları gibi tahribat söz 
konusudur.

SARAÇOĞLU MAHALLESİ
1 NO’LU MEZARLIK ALANI
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Muhammed Zırrar Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Saraçoğlu Ma-
hallesi’nde yer almaktadır. Mezarlık, bir tepe şeklinde doğu-batı yönünde 250m, 
kuzey-güney yönünde 125m, ölçülerine sahip geniş bir alana yayılmaktadır. Etrafı 
istinat duvarı ile çevrelenmiş olan mezarlık alanında günümüzde defin işleri de-
vam etmektedir. Modern malzeme ile yapılmış mezarların yanı sıra etrafı düzensiz 
taşlarla örülen ve baş şahidesi serpuş şeklinde olan mezar örnekleri de bulunmak-
tadır. Mezarların baş ve ayak şahidelerinde Arap ve Latin harfleri ile künye bilgileri 
yer almaktadır. Mezarlarda ve mezarların sanduka yüzeylerinde, baş ve ayak şa-
hidelerinin gövdelerinde, yan yüzeylerinde yoğun bir şekilde geometrik ve bitkisel 
süslemeler yer almaktadır. Mezarların bazılarında örgülü saç ve tarak motifleri de 
görülmektedir. 

Uzun süreli doğal faktörler sonucunda mezarların şahide yüzeylerinde             
aşınma, parça kopmaları, tuzlanma ve renk bozulmaları gerçekleşmiştir. Bazı 
mezar taşlarının kopan parçaları sıva ile kapatılmıştır. Tahribata uğrayan bazı 
mezarlar, moloz taş kullanılarak yeniden yapılmıştır.

MUHAMMED ZIRRAR
MEZARLIK ALANI
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Deyrulzafaran Hıristiyan Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eskikale 
(Qelit Mera) Mahallesi’nde yer almaktadır. Doğu- batı yönünde 52,0m, kuzey-
güney yönünde 38,0m ölçülerindeki bir alana yayılan mezarlık alanının etrafı, ihata 
ve istinat duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüzde defin işleri devam eden mezarlık 
alnında, yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır. Mezarlık alanında modern 
(mermer, betonarme) malzeme ile yapılan mezarlar da yer almaktadır. Bunların 
dışında silmeler ve üzerinde bitkisel süslemelerin bulunduğu sütunlar ile hareke-
tlendirilen antik lahit görünümlü modern mezar örnekleri de mevcuttur. Mezar 
taşlarında Süryani ve Latin harfleri ile künye bilgileri yer almaktadır. Alanda bu-
lunan mezar taşlarında, kazıma ve kabartama tekniği ile yapılmış haç işaretleri 
bulunmaktadır. Mezarların sanduka yüzeyleri palmet ve papatya motiflerinin de 
aralarında bulunduğu zengin bitkisel süsleme öğeleri ile bezenmiştir. Bunların 
dışında birbirini tekrar eden geometrik motifler ve sembolik kompozisyonların da 
bulunduğu mezarlar mevcuttur. 

Genel olarak iyi durumda korunan mezarların yüzeylerinde, renk bozulması ve 
biyolojik bozulmalar tespit edilmiştir.

DEYRULZAFARAN
HIRİSTİYAN MEZARLIK ALANI
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Veydi Sımmak Asri Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Diyarbakırkapı 
Mahallesi’nde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 70,0m, kuzey-güney yönünde 
130m ölçülerinde bir alana yayılan mezarlık alanının etrafı ihata duvarı ile çevre-
lenmiştir. Günümüzde defin işleri devam eden mezarlık alanında yetişkin ve çocuk 
mezarları bulunmaktadır. Günümüze uygun bir malzeme ile yapılan mezarların 
yanı sıra, etrafı düzensiz taşlar ile sınırlandırılmış mezarlar ve baş şahidesi serpuş 
şeklinde olan mezar örnekleri de bulunmaktadır. Mezarların baş ve ayak şahide-
lerinde Arap ve Latin harfleri ile künye bilgileri yer almaktadır. Mezar yapılarında 
baş ve ayak şahidelerinin gövde ile yan yüzeylerinde, sütunceler, damla motifleri, 
kazıma tekniği ile yapılmış silah, hançer, araba, geometrik ve bitkisel süslemeler 
mevcuttur. 

Uzun süreli doğal etkenler nedeniyle mezarların taş yüzeylerinde, aşınma, renk 
bozulması ve biyolojik bozulmalar oluşmuştur.

VEYDİ SIMMAK
ASRİ MEZARLIK ALANI
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Oğuz (Dara) Mahalllesi Eski Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesi, Oğuz 
(Dara) Mahallesi’nde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 105m, kuzey-güney 
yönünde 100m ölçülerindeki bir alana yayılmaktadır. Eski ve yeni mezarların iç 
içe olduğu mezarlık alanında yetişkin ve çocuk mezarları bulunmaktadır. Mezarlık 
alanında günümüzde defin işlemleri devam etmektedir. Etrafı düzensiz taşlar ile 
örülen eski mezarların baş ve ayak şahidelerinde herhangi bir kitabe ve/veya 
süsleme bulunmamaktadır. Günümüze uygun malzeme ile yapılan mezarların baş 
ve ayak şahidelerinde, Latince ve Arapça künye bilgileri yer almaktadır. Mezarlar 
içerisinde, baş ayak ve şahideleri serpuş şeklinde yapılmış mezarlar da bulunmak-
tadır. 

Mezarların taş yüzeylerinde renk bozulması, aşınmalar ve parça kopmaları 
tespit edilmiştir.

OĞUZ (DARA) MAHALLLESİ
ESKİ MEZARLIK ALANI
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Alımlı Mahallesi Mezarlık Alanı, Mardin ili, Artuklu ilçesindeki Alımlı (Bilalê) Ma-
hallesi’nin yaklaşık 0,35km güneyinde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde 40,0m, 
kuzey-güney yönünde 100m ölçülerinde bir alana yayılan mezarlık alanının etrafı 
istinat duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüzde defin işlemleri devam eden mezarlık 
alanında eski ve yeni mezarlar iç içedir. Yeni mezarların ayak ve baş şahidelerinde 
Latin harfleri ile künye bilgisi yer almaktadır. Günümüze uygun malzeme ile yapılan 
mezarların yanı sıra etrafı düzensiz taşlar ile örülen mezarlar da bulunmaktadır.  

Mezarlık Alanı’nın genelinde, doğal ve beşeri tahribat gözlemlenmektedir.

ALIMLI MAHALLESİ
MEZARLIK ALANI
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Eski Camii, Mardin ili, Ömerli ilçesinin Şafak Mahallesi’nde yer almaktadır. Av-
luya geçiş sağlayan girişin üzerindeki müftülük tabelasına göre 1900 yılında inşa 
edilen caminin yapımında, kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Dikdörtgen bir 
alana oturtulan camiye geçiş, avlunun güneyinde bulunan, genişliği 1,34m, derin-
liği 0,30m, yüksekliği ise 2,17m ölçülerindeki yarım daire kemerli açıklıktan sağl-
anmaktadır. Harim mekânın güneyinde, 0,86m genişliğinde, 0,90m derinliğinde 
ve 1,95m yüksekliğinde dışa çıkıntı yapan mihrap nişi yer almaktadır. Mihrabın 
batısında ahşap minber, doğusunda ise vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Çeşitli biçim-
lerde pencere açıklıklarına yer verilen cami, içten çapraz tonozlu; dıştan ise düz 
dam şeklinde yapılmıştır. Harim mekânı, pvc malzeme ile bölümlere ayrılmıştır. Bu 
bölümler, imam odası ve kadınlar bölümünden oluşmaktadır. Caminin kuzeyinde, 
doğu-batı yönünde 11,15m, kuzey-güney yönünde 11,40m ölçülerinde, kareye 
yakın dörtgen planlı avlu yer almaktadır. Avlunun güneydoğusunda hela ve kare 
kaide üzerinde yükselen minare bulunmaktadır. Silindirik gövdeli ve tek şerefeli 
olan minarenin üzeri, kubbe ile kapatılmıştır. 

Restorasyon geçiren camide yer alan çapraz tonozların boyandığı görülmek-
tedir. Yapının yüzeylerinde yer yer tuzlanma, rutubet ve dökülmeler mevcuttur. 
Mekânın duvar yüzeylerinde kılcal çatlaklar yer almaktadır. Restorasyon çalışma-
ları ile mekânın dış cephelerindeki derz dolguları doldurulmuş ve parça kayıpları 
yenilenmiştir. Hela ve abdesthane bölümleri sonradan eklenmiştir. Yapı genel 
olarak iyi durumdadır.

ESKİ CAMİİ
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Kaynakkaya (Kudê) Camii, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin 12,7km güneyindeki 
Kaynakkaya (Kudê) Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapı, kesme ve moloz taştan inşa 
edilmiştir. Dikdörtgen biçimli metal kapının üzerinde yer alan müftülük tabelası-
na göre cami, 1950 yılında inşa edilmiştir. Metal bir kapıdan abdesthaneye giriş 
sağlanmaktadır. Abdesthane, dikdörtgen biçimli pvc bir kapı ile çokgen planlı son 
cemaat yerine geçilmektedir. Dikdörtgen planlı harim mekânı, doğu-batı doğrul-
tusunda 2,65m, kuzey-güney doğrultusunda 7,15m ölçülerindedir. İki sahınlı ha-
rim mekânının güneyinde 0,90m genişliğinde, 0,50m derinliğinde, 2,50m yükse-
kliğinde mihrap yer almaktadır. Harim mekânının duvarlarında dikdörtgen biçimli 
pencereler bulunmaktadır. Yapıda gerçekleştirilmiş olan restorasyon sonucunda, 
yapının özgün tavanı yıkılıp yerine betonarme tavan ve destekleme elamanları 
eklenmiştir. Harim mekânı boyanan camide, yerden belirli bir seviyeye kadar 
fayans döşenmiştir. 

Yapının cephe taşlarında sıvama, renk bozulması ve biyolojik bozulmalar         
gözlemlenmektedir.

KAYNAKKAYA (KUDÊ) CAMİİ
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Banê Şekıra Ziyareti, Mardin ili, Ömerli ilçesine yaklaşık 20km uzaklıkta-
ki Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin 650m güneyinde yer almaktadır. Doğu-batı 
yönünde 11,0m, ve kuzey-güney yönünde 12,0m ölçülerindeki bir alana yayılan 
ziyaretin etrafı düzensiz taşlar ile çevrelenmiştir. Söz konusu sınırlanan alanda, 
düzensiz taşlar ile çevrili mezarlar yer almaktadır. Ziyarete giriş, güneyde bulunan 
0,55m genişliğinde, 0,50m derinliğinde ve 0,95m yüksekliğindeki bir açıklıktan 
sağlanmaktadır. Ziyaretin sınırlarında kalan ağaçlara, yöre halkı tarafından eşarp 
ve bez parçaları bağlanmıştır. 

Ziyaretin taş yüzeylerinde, renk bozulması ve yoğun olarak biyolojik bozulmalar 
tespit edilmiştir.

BANÊ ŞEKIRA ZİYARETİ
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Rêka Ziyareti, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygulu (Yeste) Mahallesi’nin 
1km kuzeybatısında bulunmaktadır. İnşa kitabesi olmayan ziyaretin ne zaman 
yapıldığı bilinmemektedir. Ziyaretin yapımında, kesme taş kullanılmıştır. Dıştan, 
doğu-batı yönünde 4,80m, kuzey-güney yönünde 5,0m ölçülerinde ve dikdört-
gen planlı ziyarete, güneyde bulunan 0,85m genişliğinde, 0,70m derinliğinde, 
1,60m yüksekliğindeki girişten girilmektedir. Ziyaretin batı ve güneyinde pencere 
açıklıları, doğusunda ise dikdörtgen planlı niş yer almaktadır. İçten beşik tonoz; 
dıştan ise düz dam şeklinde inşa edilen ziyaretin içinde bir adet mezar yer almak-
tadır. Söz konusu ziyaretin doğu ve kuzeyine sonradan eklenen mekânlar, ziyarete 
gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve konaklanması için inşa edilmiştir. Ziyare-
tin etrafında günümüze uygun malzeme kullanılarak yapılan ve etrafı düzensiz 
taşlar ile çevrelenen mezarlar da bulunmaktadır. 

Yapının derzleri çimento esaslı sıva ile doldurulmuştur.

RÊKA ZİYARETİ
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Bîra Gund 1 No’lu Ziyaret, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin Kayabalı (Kermêtê) Ma-
hallesi’nin yaklaşık 1,50km güneyinde bulunan ve Bîra Gund olarak adlandırılan 
mevkide yer almaktadır. Üzeri açık yapılan ziyaret, 4,50m çapında ve etrafı 1,10m 
yüksekliğinde moloz taşlar ile çevrelenmiştir. İçerisinde ağaç yeşermiş olan            
ziyarette, mezar kalıntısı görülmektedir. 

Ziyareti sınırlayan taşlarda, renk bozulması ve biyolojik bozulmalar                          
gözlemlenmiştir.

BÎRA GUND 1 NO’LU ZİYARET
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Şereriya Türbesi, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin yaklaşık 19km güneyindeki Har-
mankaya (Kevarexe) Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapımında kesme ve moloz taş 
kullanılan dikdörtgen planlı türbe, doğu-batı yönünde 5,50m, kuzey-güney yönünde 
16,0m ölçülerindedir. Türbeye giriş, güneyde yer alan 0,85m genişliğinde, 0,75m 
derinliğinde ve 1,25m yüksekliğinde dikdörtgen biçimli giriş ile sağlanmaktadır. 
Türbenin içinde Şereriya ait sanduka tipinde mezar bulunmaktadır. Dikdörtgen 
biçimli pencere açıklıklarına yer verilen türbe, içten beşik tonoz; dıştan düz dam 
şeklindedir. Türbenin doğusunda yaşam odası yer almaktadır. 

Türbede, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞERERİYA TÜRBESİ
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Şeyh Muhammed Türbesi, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin yaklaşık 26km gün-
eydoğusunda bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapı, 
doğu-batı yönünde 9,50m, kuzey-güney yönünde 5,70m ölçülerindedir. Etrafı 
ihata duvarı ile çevrelenen türbenin içerisinde etrafı düzensiz taşlar ile örülü Şeyh 
Muhammed’e ait mezar yer almaktadır. 

Türbe alanı, doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.

ŞEYH MUHAMMED TÜRBESİ
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Katolik-Süryani Mor Cırcis Kilisesi, Mardin ili, Ömerli ilçesinin Cumhuriyet 
Mahallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan kilisenin ne zaman ve kim 
tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kilise, Patrik 3. Petrus döneminde 1872-
1894 yılları arasında yenilenmiştir (1) . Dikdörtgen bir alana oturtulan kilisenin 
yapımında, kesme taş, düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Kiliseye, 
atriumun kuzeyinde bulunan 1,20m genişliğinde, 0,76m derinliğinde, 1,78m yük-
sekliğindeki taş lentolu ve dikdörtgen biçimli açıklıktan geçilmektedir. Naos alanı, 
doğu-batı yönünde 8,55m, kuzey-güney yönünde 6,35m ölçülerinde dikdörtgen 
planlıdır. Naosun doğusunda yerden yüksekte yapılmış, apsis ve bema bölümü yer 
almaktadır. Üzeri yarım kubbe ile kapatılan apsis nişi, 2,10m genişliğinde, 1,90m 
derinliğinde ve 2,32m yüksekliğindedir. Bema bölümü, doğu-batı yönünde 2,70m, 
kuzey-güney yönünde 3,25m ölçülerinde dikdörtgen planlı olup içinde taştan 
yapılmış altar bulunmaktadır. Bemanın doğu, kuzey ve güneyinde dikdörtgen 
formlu nişler mevcuttur. İçten beşik tonozlu olan kilisenin üzeri; dıştan düz dam 
şeklinde yapılmıştır. Kilisenin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde mazgal pencere 
açıklıklarına yer verilmiştir. Kilisenin güneyinde, doğu-batı doğrultusunda 30,20m, 
kuzey-güney doğrultusunda 21,05m ölçülerinde dikdörtgen planlı atrium yer al-
maktadır. Atriuma geçiş, batıda bulunan dikdörtgen biçimli bir açıklıktan sağl-
anmaktadır. Atriuamda, mezar yapıları bulunmaktadır. Atriumun güneybatısında 
modern malzemeden inşa edilen lavabo mevcuttur. 

Yapının derzleri harç ile doldurulmuştur. Taş yüzeylerinde renk bozulmaları 
gözlemlenmektedir.

KATOLİK-SÜRYANİ
MOR CIRCİS KİLİSESİ

Akyüz, P.G., Mardin İli’nin Merkezinde Civar Köylerinde ve İlçelerinde Bulunan Kiliselerin ve Manastırların Tarihi, İstanbul, 1998.
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Kıferde Antik Kenti Kilise Kalıntısı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı, Göllü (Golê) 
Mahallesi’nin 3,70km batısındaki Kıferde Antik Kenti’nin güneyinde bulunmaktadır. 
İnşa kitabesi olmayan kilisenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Yapı, kesme 
taş, moloz taş ve düzgün kesme taş ile inşa edilmiştir. Üst örtüsü ve duvarları 
yıkılan kilise, günümüzde harabe durumdadır. Tek nefli kilise, doğu-batı yönünde 
10,0m, kuzey-güney yönünde 13,0m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Naos alanı-
na, batıda bulunan ve büyük oranda tahrip edilmiş geçiş açıklığından giriş sağlan-
maktadır. Naos alanının doğusunda dışa çıkıntı yapmış, doğu-batı yönünde 4,0m, 
kuzey-güney yönünde 5,50m ölçülerinde, dikdörtgen planlı apsis yer almaktadır. 
Apsis bölümünde günümüzde kullanılan malzeme ile sonradan eklenmiş işlik alanı 
yer almaktadır. 

Doğal ve beşeri tahribata maruz kalan kilisesin etrafında döküntü taşlar          
bulunmaktadır. Kilisenin güneyinde bulunan döküntü taşlar arasında, üzerinde 
kabartma şeklinde haç işaretinin bulunduğu 2 adet sütun başlığı tespit edilmiştir.

KIFERDE ANTİK KENTİ
KİLİSE KALINTISI
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3 No’lu Ev, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 1004. Sokak’ta bulunmak-
tadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Eve 
giriş, batı cephede yer alan yuvarlak kemerli çift kanatlı metal kapıdan sağlanmak-
tadır. Yapının cephesinde, yuvarlak kemerli pencere açıklığı mevcuttur. 

Taş yüzeyleri restorasyon sonucunda temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir. 
Yapının dam döşemesi, betonarme ile inşa edilmiştir. Yapının içi, konut sahipleri 
izin vermediği için incelenememiştir.

1004. SOKAK 3 NO’LU EV
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Parsel 155/32’deki Ev, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 1004. 
Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana kuzey-güney doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme taştan 
yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney cephesinde yer alan yuvarlak 
kemerli çakma ahşap kapıdandır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Avlunun kuzeyinde yer alan merdiven ile 
1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “L” planlı bir teras ve doğusunda yer alan mekân-
lardan meydana gelmektedir. Bu mekâna, yuvarlak kemerli ahşap kapıdan giriş               
sağlanmaktadır. Yapının cephesinde, lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzleri                              
yenilenmiştir. Ev sahibi burada ikamet etmediği için yapının içine girilememiştir.

1004. SOKAK
PARSEL 155/32’DEKİ EV
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42 No’lu Ev, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 2001. Sokak’ta yer al-
maktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Yapının doğuya bakan cephesinde, dikdörtgen biçimli inşa kitabesi yer almaktadır. 
Konut, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile 2 katlı olarak inşa edilm-
iştir. Konut ve ticaret işlevinin birlikte görüldüğü yapının Zemin Kat’ı dükkân, 1. 
Katı ise yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Eve giriş, doğu cephesinde yer alan 
ve merdiven ile ulaşım sağlanan yuvarlak kemerli metal kapıdandır. Yapının 
cephesinde, yuvarlak kemerli ve lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir. 
Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

2001. SOKAK 42 NO’LU EV
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Ahmet Yaman Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 2001. Sokak’ta 
yer alan 47 No’lu konuttur. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı ve 2 katlıdır. Kesme taştan yığma tekniği ile 
inşa edilmiştir. Eve giriş, lentolu tek kanatlı metal kapıdandır. Zemin Kat, dikdört-
gen planlı bir avlu ve doğuda yer alan mekândan oluşmaktadır. Avlunun güney-
doğusunda yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, dikdörtgen planlı 
bir teras ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının cephesinde, 
lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir. 
Avlunun güneyinde betonarmeden yapılmış tuvalet yer almaktadır. Yapının içi,      
konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

AHMET YAMAN EVİ
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Gül Sokak Parsel 141/14’deki Ev, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahall-
esi, Gül Sokak’ta yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana, kuzey-güney doğrul-
tusunda konumlandırılmıştır. Avlulu ve 2 katlıdır. Kesme taştan yığma tekniği ile 
inşa edilmiştir. Eve giriş, yuvarlak kemerli tek kanatlı metal kapıdandır. Yapının 
cephesinde, lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon geçiren yapının taşları temizlenmiş ve derzleri yenilenmiştir. 
Yapının içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

GÜL SOKAK
PARSEL 141/14’DEKİ EV
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Kasr-ı Bekkiro, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 1004. Sokak’ta yer 
alan 13 No’lu konuttur. Eğimli ve dörtgen bir alana kuzey-güney doğrultusunda 
konumlandırılan yapı, avlulu, teraslı, eyvanlı, revaklı, 2 katlı olarak kesme ve 
düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney cephede 
yer alan yuvarlak kemerli çift kanatlı çakma ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Zemin 
Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen bir adet baş oda, mekân-
lar ile iki revaklı alandan oluşmaktadır. Avlunun doğu ile kuzeyinde yer alan çift 
gözlü revaklı alanlar, dikdörtgen planlı ve çapraz tonozludur. Avlunun kuzeyinde 
su kuyusu bulunmaktadır. Söz konusu avlunun güneydoğusunda yer alan lentolu 
ahşap kapıdan şark odasına geçilmektedir. Şark odası, doğu-batı doğrultusunda, 
dikdörtgen planlı ve beşik tonozludur. Odada çeşitli biçimlerde nişlere yer verilm-
iştir. Avlunun kuzeyinde yer alan merdiven ile 1. Kat’a çıkılmaktadır. 1. Kat, “L” 
planlı bir teras ve etrafında şekillenen 2 adet eyvan ile yaşam mekânlarından 
oluşmaktadır. Terasın kuzeyinde yer alan eyvan, dikdörtgen planlı yuvarlak kemerli 
üzeri çapraz tonozludur. Eyvanın batısında yer alan, yuvarlak kemerli çakma ahşap 
kapıdan baş odaya geçilmektedir. Baş oda, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen 
planlı üzeri çapraz tonozludur. Odada, çeşitli biçimlerde niş ve yüklüklere yer ver-
ilmiştir. Eyvanın doğusunda yer alan mekâna ise yuvarlak kemerli, çakma ahşap 
kapıdan geçiş sağlanmaktadır. Yapının cephesinde, sivri kemer niş içine alınmış 
lentolu pencere açıklıkları mevcuttur. 

Taş yüzeylerinde, aşınma ve renk bozulmaları mevcuttur. Yakın zamanda 
geçirdiği restorasyon sonucu, taşlar temizlenmiş ve derzler yenilenmiştir. Avlunun 
doğu ve güneyinde yer alan üst döşeme, destekleme amacıyla betonarmeden 
yapılmıştır. Restorasyon çalışması halen devam etmektedir.

KASR-I BEKKİRO
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M. Beşir Öner Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 2001. Sokak’ta 
yer almaktadır. Eğimli ve dörtgen bir alana doğu- batı doğrultusunda konum-
landırılmıştır. Avlulu ve tek katlıdır. Kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilm-
iştir. Eve giriş, yuvarlak kemerli çift kanatlı çakma ahşap kapıdan sağlanmaktadır. 
Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlu ve etrafında şekillenen mekânlardan oluşmak-
tadır. Yaşam mekanlarına yuvarlak kemerli metal kapıdan giriş sağlanmaktadır. 
Avluda, sivri kemerli yalaklar yer almaktadır. Yapının cephesinde, lentolu pencere 
açıklıkları mevcuttur. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzleri                              
yenilenmiştir. Avluda, betonarmeden inşa edilmiş bölüm yer almaktadır. Yapının 
içi, konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

M. BEŞİR ÖNER EVİ
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Veysi Sesek Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Şafak Mahallesi, 1004. Sokak’ta yer 
alan 5 No’lu konuttur. Eğimli ve dörtgen bir alana, doğu-batı doğrultusunda konum-
landırılmıştır. Avlulu ve 2 katlıdır. Kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile 
inşa edilmiştir. Eve giriş, doğu cephesinde yer alan çift kanatlı metal kapıdandır. 
Zemin Kat’ta, dikdörtgen planlı üzeri beşik tonozlu bir giriş bölümünden avluya 
geçildikten sonra ulaşılmaktadır. Yapının cephesinde lentolu pencere açıklıklarına 
yer verilmiştir. 

Restorasyon geçiren yapının taş yüzeyleri temizlenmiş ve derzleri                             
yenilenmiştir. Yapının güney kanadında, betonarme bölüm yer almaktadır. Yapı, 
konut sahipleri izin vermediği için incelenememiştir.

VEYSİ SESEK EVİ
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Ali Aydın Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi’ne 9,60km uzaklıktaki Çimenlik (Mercê) 
Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapının güneye bakan cephesinde damla motifi içer-
isine alınmış inşa kitabesine yer verilmiştir. Eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilen avlulu, teraslı plan tipine sahip 2 katlı yapı, 
düzgün kesme ve moloz taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, güney 
cephesinde yer alanda dikdörtgen biçimli çift kanatlı metal kapıdandır. Zemin 
Kat’ta, dikdörtgen biçimli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve renk bozulması mevcuttur.

ALİ AYDIN EVİ
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Ömer Tunç Evi, Mardin ili, Ömerli İlçesi’nin 6km batısındaki Taşgedik (Kaf-
sannur) Mahallesi’nde yer almaktadır. Konut, eğimli ve dörtgen bir alanda, kuzey-
güney doğrultusunda yönlendirilmiştir. Avlulu plan tipine sahip 2 katlı yapı, kesme 
ve moloz taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Eve giriş, kuzey cephede yer alan 
ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Zemin Kat, dikdörtgen planlı bir avlunun etrafında 
şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının iki cephesinde, dikdörtgen biçimli 
ve yuvarlak kemerli pencerelere yer verilmiştir. 

Yıkık ve metruk durumda olan yapının tavanı çökmüş olup; taş yüzeylerinde 
aşınma, parça kopması ve renk bozulmaları gözlemlenmiştir.

ÖMER TUNÇ EVİ
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Halim Kumru Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin yaklaşık 26km güneydoğusunda 
bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nde yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir 
alanda, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, teraslı, eyvanlı, 2 
katlı yapı, kesme ve düzgün kesme taştan yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapıya 
giriş, doğuda yer alan yuvarlak kemerli açıklıktan metal kapı ile sağlanmaktadır. 
Yapının Zemin Kat’ı dikdörtgen planlı bir avlu, yuvarlak kemerli eyvanın, 1. Kat’ı ise 
dikdörtgen planlı terasın etrafında şekillenen mekânlardan oluşmaktadır. Yapının 
cephelerinde damla motifi, dilimli kaş kemerli niş içine alınmış lentolu pencerelere, 
süslemeli saçak silmelerine yer verilmiştir. 

Yapının taş yüzeylerinde biyolojik bozulmalar, çimento harçla müdahaleler, 
renk bozulmaları ve derzlerinde boşalmalar gözlemlenmiştir.

HALİM KUMRU EVİ
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Mahmut Öncel Evi, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin yaklaşık 26km güneydoğusunda 
bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nde yer almaktadır. Eğimli ve çokgen bir 
alanda, kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Avlulu, 2 katlı yapı, kes-
me ve düzgün kesme taştan yığma tekniği ile inşa edilmiştir. Yapıya giriş güneyde 
yer alan lentolu açıklıktan sağlanmaktadır. Güney cephesinde damla motiflerine 
yer verilen yapının cephelerinde çeşitli form ve büyüklükte pencere açıklıkları ve 
kat silmelerine yer verilmiştir. 

Yapıda renk bozulması, derz boşlamaları ile biyolojik bozulma gözlemlenme-
ktedir.

MAHMUT ÖNCEL EVİ
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Kurdis Kaya Hanı, Mardin ili Ömerli ilçesine bağlı Kayadere (Bafava) Mahall-
esi’nin yaklaşık 4km batısında bulunan ve yöre halkı tarafından Kurdis olarak ad-
landırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kayaya oyularak yapılmış Kurdis Hanı, 
dört bölümden oluşmaktadır. Hana giriş, güneye bakan 1,65m genişliğindeki, 1,65 
derinliğindeki, 1,60 yüksekliğindeki açıklıktan giriş sağlanmaktadır. Hanın orta 
kısmında, zeminden 0,10m yüksekte yapılmış ve 9 adet sütun ile desteklenmiş bir-
inci bölüm yer almaktadır. Dikdörtgen plan özelliği gösteren birinci bölüm, doğu- 
batı yönünde 8,0m, kuzey-güney yönünde 10,50m ölçülerinde ve 2,0m yüksek-
liğindedir. Birinci bölümü destekleyen sütunlar, 1,10x1,05m ölçülerinde ve 2,0m 
yüksekliğindedir. Bu bölümün, hayvan sahiplerinin dinlendiği yer olarak kullanıldığı 
düşünülmektedir. Birinci bölümün etrafını “U” şeklinde çevreleyen ve hayvanların 
dinlendirildiği yer olarak kullanılan İkinci,Üçüncü ve Dördüncü Bölüm bulunmak-
tadır. Birinci bölümün doğusunda kalan ikinci bölüm, 2,80m genişliğinde, 13,55m 
uzunluğunda ve 2,20m yüksekliğindedir. Birinci bölümün kuzeyinde yer alan 
üçüncü bölüm, 2,75m genişliğinde, 15,65m uzunluğunda ve 2,0m yüksekliğinde-
dir. Birinci bölümün batısındaki dördüncü bölüm ise 2,90m genişliğinde, 13,60m 
uzunluğunda ve 2,20m yüksekliğindedir. Kaya sütunların arasında, ana kaya zemi-
nine, 0,55mx0,65m ölçülerinde ve 0,10m derinliğinde oyularak oluşturulmuş dik-
dörtgen biçimli toplam 16 adet yalak bulunmaktadır. Han, günümüzde herhangi bir 
kullanım görmemektedir. Kurdis Kaya Hanı’nın genelinde, doğal ve beşeri tahribat 
söz konusudur.

KURDİS KAYA HANI
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Kaynakkaya (Kudê) 2 No’lu Abbara, Mardin ili, Ömerli ilçesi’nin 12,70km 
güneyindeki Kaynakaya (Kudê) Mahallesi’nde yer almaktadır. Yığma tekniği ile 
inşa edilen yapıda, kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan abbara, dikdörtgen planlıdır. Yapı ve sokakları birbirine bağlayan abbara, 
12,50m uzunluğunda, 3,35m genişliğinde ve ortalama 3,0m yüksekliğindedir. 
Girişleri yuvarlak kemerli olan abbaranın üzeri beşik tonoz ile örtülüdür. 

Yapının taş yüzeylerinde aşınma ve parça kopmaları görülmüştür. Yüzeylere 
harç ile müdahale edilmiştir.

KAYNAKKAYA (KUDÊ)
2 NO’LU ABBARA
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Fafe Kalesi, Mardin ili, Ömerli ilçesinin yaklaşık 20km güneydoğusundaki 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nde yer almaktadır. Kale, ovaya hâkim yüksek bir tepe 
üzerinde konumlandırılmıştır. Geniş bir alana yayılan kale, günümüzde harabe du-
rumdadır. Nitekim büyük bir kısmı tahribata uğramış kaleye ait yapıların taşları 
çevreye dağılmış durumdadır. Kalenin aşırı tahrip olmasından kaynaklı mimari 
planı ve donanımı anlaşılamamaktadır. Sınırları geniş bir alana yayılan Fafe Kalesi, 
yaklaşık doğu-batı yönünde 220m, kuzey-güney yönünde 250m ölçülerinde olup 
deniz seviyesinden 960m yüksekte yer almaktadır. 

Günümüzde Fafe Kalesi’ne ait sur bedeni ve bununla bağlantılı olduğu 
düşünülen mimari yapılar gözlenmektedir. Bunların dışında yıkık durumda, sınır-
ları belirlenemeyen ve yerel halk tarafından kilise olarak adlandırılan bir kalıntı 
mevcuttur. Doğu-batı yönlü sur yapısı, kalenin güneyinde yer almaktadır. Sur 
duvarının korunan yüksekliği yaklaşık 4,50-6,0m, uzunluğu 25,0m ve genişliği 
2,50m’dir. Sur duvarının harçsız kiklopik teknik ile büyük kesme taşlar kulla-
narak yapıldığı görülmektedir. 3 adedi sur duvarına bitişik durumda olan, 1 adeti 
ise kalenin güneybatısında yer alan toplam 4 adet kısmen korunmuş bölüm yer 
almaktadır. Bu yapılar, duvarları temel seviyesinde korunmuş, üst örtüleri olma-
yan ve hangi amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmeyen mekanlardır. Sur yapısına 
bitişik olan bölümlerin olasılıkla cephanelik olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Sur yapısına bitişik ve en doğu uçta yer alan 1 No’lu Mekân, 3,40m (doğu-batı) x 
4m (kuzey-güney) ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. 1 No’lu Mekân’ın batısındaki 2 
No’lu Mekân, 14,35m (doğu-batı) x 8,25m (kuzey-güney) ölçülerinde ve dikdört-
gen planlıdır. 2 No’lu Mekân’ın batısındaki 3 No’lu Mekân da 7,63m (doğu-batı) x 
5,75m (kuzey-güney) ölçülerinde olup dikdörtgen planlıdır. Kalenin güneybatısında 
bulunan 4 No’lu Mekân ise 10,20m (doğu-batı) x10,20m (kuzey-güney) boyut-
larında ve kare planlıdır. Korunan doğu duvarında, giriş olduğu düşünülen 1,15m 
genişliğinde ve 1,90m yüksekliğinde bir açıklık, güney duvarında ise küçük bir niş 
yer almaktadır. 4 No’lu Mekân’ın, kalenin uç kısımda bulunmasından dolayı burç 
veya gözetleme kulesi olduğu düşünülmektedir. 

Kale alanında pitos parçaları, Ortaçağ’a tarihlenen seramikler ve yapıların 

çatısını kapamada kullanılan imbreksler tespit edilmiştir. Kalenin inşa edildiği       
tepenin eteklerinde çok sayıda kaya konutlarının olduğu gözlemlenmiştir. 

Fafe Kalesi’nin genelinde yoğun doğal ve beşeri tahribat söz konudur.

FAFE KALESİ
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Kıferde Antik Kenti, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Göllü (Golê) Mahallesi’nin 
yaklaşık 3,60 km kuzeydoğusunda bulunan Kıferde Mezrası’nda yer almaktadır. An-
tik kent, ovaya hâkim yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur. Geniş bir alana yayılan 
kent doğu-batı yönünde 240m, kuzey-güney yönünde150m ölçülerindeki bir alana 
yayılmaktadır. Yerleşim yerine ait yapılar, arazi topografyasına göre tepenin güney 
kısmında, alttan başlayarak üst kısma doğru kademeli bir şekilde inşa edilmiştirler. 
Kente ait yapılar, tepenin güney kısmında alttan başlayıp üste doğru kademeli bir 
şekilde arazi topografyasına göre inşa edilmiştir. Kente ait yapı kalıntılarının hepsi 
yıkık durumdadır. Kentteki bazı yapıların temel seviyesinde korunmuş olduğu, bazı 
yapıların ise duvar yükseklikleri kısmen de olsa görülmektedir. Kaba yonu blok taş, 
kesme taş ve moloz taştan inşa edilen yapıların üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. An-
tik kente ait yapılar arasında sınırları belli olan mekanlar doğrultusunda, yapıların 
dikdörtgen ve kare planlı form gösterdikleri tespit edilmiştir. Birçok yapının giriş 
kısımları görülmektedir. Yerleşim yerindeki bu yapılar dışında kaya konutlar, 
sarnıçlar, işlik alanı ve taş ocakları tespit edilmiştir. Kısmen korunmuş yapıların 
bazılarında mekân sınırları belirgin iken; bazı mekânların birbirlerine mekânlar 
arası geçiş ile bağlandığı görülmüştür. Bu mekânlar, 4,35x3,75m – 5,85x7,75m 
– 7,50x5,0m - 7,20x7,20m ölçülerinde olup, mekanların duvar yükseklikleri or-
talama 1,65-3,65m, duvar genişlikleri ise ortalama 1,30m-2,0m ölçülerindedir. 
Mekânların girişleri ortalama, 0,75-1,20m genişliğinde, 1,0-1,50m derinliğinde 
ve 0,85m-1,65 yüksekliğindedir. Antik kent, yıkık ve metruk olduğundan bu me-
kânların hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Günümüzde yerleşim yerinin 
güney eteklerinde, tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Antik kent, yoğun bir şekilde 
ot ile kaplı olduğundan alanda seramik tespit edilmemiş; kentin güneyinde tarım 
yapılan arazide ise az sayıda seramik ve çatı kiremitleri tespit edilmiştir. Yerleşim 
yerinin bulunduğu konum itibariyle ve Fafe Kalesi’ne yakın olmasından kaynaklı bir 
ön karakol niteliğinde olduğu düşünülmektedir. 

Yerleşim yerinde çok sayıda kaçak kazı izi bulunmaktadır. Alanın genelinde 
yoğun doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KIFERDE ANTİK KENTİ



ÖMERLİ       SİT

432

Kıferde Antik Kenti İşlik Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Göllü (Golê) Ma-
hallesi’nin yaklaşık 3,60km kuzeydoğusunda bulunan Kıferde Antik Kenti’nde yer 
almaktadır. Yoğun bir şekilde tahribata uğrayan işliğin tespiti, kayanın düzeltme 
şeklinden ve çevresindeki sarnıçlardan dolayı gerçekleşmiştir. İşlik alanı, 1 adet 
ezme havuzu, 1 adet ara hazne ve 3 adet depolama haznesinden oluşmaktadır. 
İşliğin çok fazla tahribata uğraması ve içinin taş ile dolu olmasından dolayı kanal-
lar tespit edilememiştir. Doğu-batı yönünde 2,05m, kuzey-güney yönünde 2,45m 
ölçülerinde ve 1,20m derinliğinde olan ezme havuzunun güney duvarı yıkılmış du-
rumdadır. Sonraki dönemlerde moloz taş ile kapatılan ezme havuzunun güneyinde, 
2,10x2,15m ölçülerinde ve 0,35m derinliğinde olan kare planlı ara bir hazne yer 
almaktadır. Üzüm suyuna ait tortunun ayrıştırılmasını sağlayan bu ara haznenin 
güneyinde ise ağız çapı 0,80m ve derinliği 1,0m olan 3 adet depolama haznesi 
bulunmaktadır. 

İşliğin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KİFERDE ANTİK KENTİ İŞLİK ALANI
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Kıferde Antik Kenti Sarnıçları, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Göllü (Golê) 
Mahallesi’nin yaklaşık 3,60km kuzeydoğusunda bulunan Kıferde Antik Kenti’nde 
yer almaktadır. Antik kentin çevresinde ve tepe kısmında yaklaşık olarak 25-30 
adet sarnıç tespit edilmiştir. Sarnıçların çoğunun iç kısmı, taş, toprak ve ağaç dal-
ları ile doludur. Bazı sarnıçların ağız kısmında kapak yerleri mevcuttur. Sarnıçlar, 
yuvarlak ağızlı içe doğru genişleyen bir form göstermektedir. Kentteki sarnıçlar, 
0,75-0,90m arasında değişen ağız çapına; 0,40m-1,50m arasında değişen 
derinliğe sahiptirler. Sarnıçların ağız kısmındaki kapak yerleri ise 0,15- 0,20m 
genişliğindedirler. 

Günümüzde herhangi bir kullanım görmeyen sarnıçların genelinde doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

KIFERDE ANTİK KENTİ SARNIÇLARI
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Sındolkê Harabeleri, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygulu (Yeste) Ma-
hallesi’nin yaklaşık 220m güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Sındolkê 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan yerleşim 
yeri, doğu-batı yönünde 110m, kuzey-güney yönünde 80m’lik bir alanı kaplam-
aktadır. Yerleşim yerindeki yapılara ait taşlar, etrafa yayılmış durumdadır. Yıkık 
ve metruk durumda olan yerleşim yerinde mekânların sınırları belirlenememiş 
ve plan özellikleri saptanamamıştır. Alanın geneli ot ile kaplı olduğundan kısmen 
görünen duvar izlerinin de sınırları tespit edilememiştir. Yerleşim yerinde etrafa 
yayılan taşlara dayanarak yapılarda, kesme ve moloz taş kullanıldığı söylenebilinir. 
Yerleşim yerinde, yapı kalıntılarının dışında sarnıç, kaya mezarı ve bir adet kasr 
bulunmaktadır. Sarnıçların ağız çapları, 0,75m-1,10m arasında; derinlikleri ise 
2,0m-2,50m arasında değişmektedir. Alanda yapılan envanter çalışması sırasında 
geç döneme tarihlenen seramik buluntuları gözlemlenmiştir. 

Yerleşim yerinin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SINDOLKÊ HARABELERİ
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Sındolkê Harabeleri Kaya Mezarı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygulu 
(Yeste) Mahallesi’nin yaklaşık 230m güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından 
Sındolkê olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Bu mezara, yöre halkı 
tarafından özel bir anlam yüklenmiştir ve Keçıka Sındolkê Ziyareti olarak ad-
landırılarak dileklerin kabul olması amacı ile bir dizi ritüellerin gerçekleştirildiği 
bir ziyarete dönüştürülmüştür. Bu yüzden kaya mezarının etrafı, kesme ve moloz 
taş kullanılarak dikdörtgen planlı bir çevre duvarının içerisine alınmıştır. Kaya 
mezarına geçiş, güneye bakan yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilmiş ve yuvar-
lak formlu kapı nişi bulunan 0,70m genişliğinde, 0,40m derinliğinde ve 1,05m 
yüksekliğindeki giriş açıklığından sağlanmaktadır. Kare planlı mezar odası, doğu-
batı yönünde 1,70m, kuzey-güney yönünde 1,70m ölçülerindedir; zemin ile tavan 
arasındaki yükseklik ise 1,85m’dir. Mezar odasının doğu, batı ve kuzey duvarların-
da birer adet olmak üzere toplamda 3 adet arcosoliumlu sanduka mezar bulun-
maktadır. Mezar odasının doğu duvarında bulunan 1 No’lu Sanduka, büyük oranda 
tahrip olmuş, 1,90m uzunluğunda, 0,80m derinliğindedir; arcosolium ile sanduka 
arası yükseklik, 1,05m’dir. Kuzey duvarında bulunan 2 No’lu Sanduka, 0,90m 
uzunluğunda ve 0,50 derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arası yükseklik ise 
1,0m’dir. Batı duvarında bulunan 3 No’lu Sanduka, 1,60m uzunluğunda, 0,80m 
derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arası yükseklik, 1,35mdir. Sandukanın 
kuzeyinde yastık kısmı mevcuttur. 

Kaya mezarının genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SINDOLKÊ HARABELERİ 
KAYA MEZARI
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Suqur Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Beşikkaya (Fafe) Ma-
hallesi’nde yer alan Fafe Kalesi’nin 350m güneybatısında yer almaktadır. Yöre 
halkı tarafından Suqur olarak adlandırılan yerleşim alanında, 70’e yakın kaya ko-
nut, kaya mezarı, işlik alanı ve sarnıçlar tespit edilmiştir. Kaya konutlar, tek me-
kânlı ve çok mekânlı (kompleks) plan tipine sahiptirler. Konutlar arasında sayısal 
çoğunluğu tek mekânlılar oluştururken geç dönemde bu konutlardaki ara duvarları 
oluşturan ana kaya kırılarak çoğu mekân birleştirilmiştir. Birçok kaya konutun 
giriş kısmı, geç dönemlerde moloz taş örgü ile kapatılmıştır. Envanter çalışmasın-
da alanda en iyi korunan 7 adet tek mekânlı, 2 adet kompleks kaya konut, bir adet 
kaya mezarı ve bir adet işlik alanı kayıt altına alınmıştır. 

Yerleşimin genelinde kaçak kazı çukurları mevcuttur. Bunun yanı sıra konutlar, 
yakın geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. 
Yerleşim alanında doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUQUR KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Suqur Mevkii 1 No’lu Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 600m, Fafe Kalesi’nin ise 350m güney-
batısında, yöre halkı tarafından Suqur olarak adlandırılan kayalık alanda yer al-
maktadır. Kompleks kaya konut, bir adet ön giriş ve 2 adet mekândan oluşmak-
tadır. Kompleks kaya konuta giriş, güneye bakan ve 1,95m genişliğinde, 1,0m 
yüksekliğindeki dikdörtgen biçimli giriş kapısı ile sağlanmaktadır. Ancak girişi geç 
dönemlerde yarıya kadar moloz taş ile kapatılmıştır. Dikdörtgen planlı Ön Giriş 
Mekânı, 4,10m (doğu-batı)x7,20m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 2,30m’lik iç 
yüksekliği bulunmaktadır. Söz konusu mekânın güney duvarında, 0,50mx0,55mx-
0,35m boyutlarında sivri kemerli bir adet niş yer almaktadır. Ön Giriş Mekân’ının 
doğusunda bulunan 1 No’lu Mekân, dikdörtgen planlı, 2,40m (doğu-batı) x 6,0m 
(kuzey-güney) ölçülerinde ve 2,0m’lik iç yüksekliğe sahiptir. Mekânın doğu du-
varında 1,35mx0,60m ölçülerine sahip bir adet niş bulunmaktadır. Yoğun tahriba-
ta maruz kalan mekânın güney duvarında sonradan açılmış açıklık yer almaktadır. 
Nitekim 1 No’lu Mekân’ın batı duvarı, tamamen yıkık vaziyette olduğu için iç giriş 
kapısının ölçüleri saptanamamıştır. Ön Giriş Mekanı’nın batısında yer alan 2 No’lu 
Mekân, 2,25m (doğu-batı)x7,0m, (kuzey-güney) ölçülerinde dikdörtgen planlı olup 
2,0m’lik iç yüksekliğe sahiptir. Mekâna giriş, 2,35m genişliğinde ve 2,0m yükse-
kliğindeki iç giriş kapısından sağlanmaktadır. 2 No’lu Mekânı’nın doğu duvarında, 
2,0m genişliğinde bir adet açıklık bulunmaktadır. Bu açıklığın alt kısmında 3,0m 
uzunluğunda,0,70m genişliğinde ve zeminden yüksekliği 0,65m olan bir adet yalak 
bulunmaktadır. Ayrıca konutun duvarlarında hayvan bağlamak için yular delikleri 
de bulunmaktadır. 

Kaya konutta, parça kopmalarından kaynaklı doğal tahribatın yanı sıra yoğun 
beşeri tahribat da söz konusudur.

SUQUR MEVKİİ
1 NO’LU KOMPLEKS KAYA KONUT
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Suqur Mevkii 1 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 600m, Fafe Kalesi’nin ise 350m güney-
batısında, yöre halkı tarafından da Suqur Mevkii olarak adlandırılan kayalık alanda 
yer almaktadır. Tek Mekânlı Kaya Konut’a giriş, kuzeye bakan ve kayadan parça 
kopmaları nedeniyle tahrip olmuş 2 adet açıklıktan sağlanmaktadır. 1 No’lu Giriş, 
tahribat nedeniyle saptanan sınırlara göre 3,15m genişliğe ve 1,0m yüksekliğe 
sahiptir. 1 No’lu Giriş ’in doğusunda yer alan 2 No’lu Giriş, korunan sınırları ile 
4,30m genişlikte ve 1,30m yükseklikte ölçülmüştür. Dikdörtgen planlı kaya konut, 
10,60m (doğu-batı)x6,30m (kuzey-güney) ölçülerinde ve iç yüksekliği 1,70m’dir. 
Mekânın doğu duvarında 1,0x1,0x0,60m boyutlarında 1 adet tahrip olmuş yüklük 
nişi yer almaktadır. 

Kaya konutun içi günümüzde taş ve toprak ile doludur. Kaya konutun genelinde 
doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUQUR MEVKİİ
1 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Suqur Mevkii 2 No’lu Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 600m, Fafe Kalesi’nin ise 350m güney-
batısında, yöre halkı tarafından Suqur Mevkii olarak adlandırılan kayalık alanda yer 
almaktadır. Kompleks kaya konut, bir ön giriş ve 2 adet mekândan oluşmaktadır. 
Konuta giriş, kuzeye bakan ancak kaya kütlesinden parça kopmalarından kaynaklı 
sınırları belirsiz olan 3,20m genişliğinde, 1,60m yüksekliğindeki açıklıktan ön giriş 
mekânına giriş sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı ön giriş mekânı; 9,75m (doğu-
batı)x6,40m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 2,40m yüksekliğindedir. Mekânın orta 
kısmında, moloz taşlar ile örülmüş 2,0m uzunluğunda, 0,35m genişliğinde bir 
adet kanal yer almaktadır. Ancak kanalın içi günümüzde, taş ve toprak ile dolu 
olduğundan niteliği hakkında herhangi bir saptamaya gidilememiştir. Söz konusu 
kanalın doğusunda ise ana kayaya oyularak oluşturulmuş 2,80x2,30m ölçülerinde 
ve 0,70m derinliğinde bir adet havuz bulunmaktadır. Kaya konuta ait mekânlar, ön 
girişin güneyinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı 1 No’lu Mekân, 5,30m (doğu-
batı) x 1,90m (kuzey- güney) boyutlarında ve 2,20m yüksekliğindedir. Mekâna 
giriş, yapının kuzey duvarı tamamen yıkık vaziyette olduğu için giriş açıklığının 
sınırları tespit edilememiştir. 1 No’lu Mekân’ın konut içerisindeki işlevi, 2 adet 
ezme havuzu ve 2 adet toplama haznesinden dolayı söz konusu mekânın işlik olar-
ak kullanıldığı bir birim olduğu düşünülmektedir. İşlik alanı olarak kullanılan mekân 
içerisinde yer alan 1 No’lu Ezme Havuzu 0,95x1,0m ölçülerinde ve 0,25m der-
inliğindedir. Ezme havuzunun batısında 0,35m uzunluğunda, 0,15m genişliğinde 
toplama haznesine bağlanan bir adet kanal yer almaktadır. 2 No’lu Ezme Havuzu, 
yuvarlak planlı olup 0,55m çapındadır. Fakat söz konusu birimin iç kısmı toprak 
ile dolu olduğundan derinliği saptanamamıştır. Mekân içerisinde yer alan 2 adet 
depolama haznesinin, yaklaşık 0,60m çapında yuvarlak planlı oldukları saptan-
mıştır. Toplama haznesinin batısında 0,55m uzunluğunda, 0,15m genişliğinde, 2 
No’lu Ezme Havuzu’na bağlanan bir kanal yer almaktadır. İşlik içerisinde yer alan 
yuvarlak planlı depolama haznelerinin mekân içerisindeki kesitlerinden ve geç 

dönemlerde yapılan kaçak kazı izlerinden dolayı iki depolama haznesinin orijinal 
olmadığı düşünülmektedir. 1 No’lu Mekân’ın güneyinde yer alan, dikdörtgen planlı 
2 No’lu Mekân, 6,0m (doğu-batı)x5,00m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 1,90m yük-
sekliğinde olduğu saptanmıştır. Mekânın girişi, büyük oranda tahrip olduğundan 
ölçüleri tespit edilememiştir. Ayrıca mekânın doğu duvarında, 3,90m uzunluğunda, 
0,60m genişliğinde ve 0,60m yüksekliğinde bir adet yalak yer almaktadır. 

Kaya konut içerisinde kaya kütlesinden parça kopmalarından kaynaklı doğal       
tahribatın yanı sıra kaçak kazı, moloz dolgu gibi yoğun beşeri tahribat da söz     
konusudur.

SUQUR MEVKİİ
2 NO’LU KOMPLEKS KAYA KONUT
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Suqur Mevkii 3 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 600m, Fafe Kalesi’nin ise 350m güney-
batısında, yöre halkı tarafından da Suqur Mevkii olarak adlandırılan kayalık alanda 
yer almaktadır. Tek Mekânlı Kaya Konut’a giriş, güney yönünden sağlanmaktadır. 
1,0m genişliğindeki giriş kapısı, günümüzde yarıya kadar taşlar ile kapatılmıştır. 
Düzgün olmayan kareye yakın planlı kaya konut, 6,00m (doğu-batı)x5,20m 
(kuzey-güney) ölçülerinde ve 1,80m iç yüksekliğe sahiptir. Mekânın güney ve 
kuzey duvarlarında 2 adedi korunmuş, 2 adedi de tahrip olmuş toplamda 4 adet 
niş bulunmaktadır. Kuzey duvarında yer alan niş, 1,30m genişliğinde, 0,60m der-
inliğinde iken güney duvarında yer alan niş, 0,80m genişliğinde ve 0,40m derin-
liğindedir. Kaya konutun doğu duvarında sonradan açılmış bir oyuk bulunmaktadır. 
Söz konusu oyuğun üst kısmında ise yoğun tahribat nedeniyle genişlemiş bir hav-
alandırma açıklığı yer almaktadır Mekânın duvarlarında yular deliklerinin yanı sıra, 
eşyaları iple asmak için tavanda yapılmış delikler görülmektedir. 

Kaya konutun genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

SUQUR MEVKİİ
3 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Şıkefta Berroje Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Beşikkaya 
(Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 250m kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yöre halkı 
tarafından Şıkefta Berroje olarak adlandırılan yerleşimde, 40’a yakın kaya konut 
tespit edilmiştir. Yerleşimin çok tahrip olması ve askeri güvenlik bölgesi sınırları 
içerisinde yer alıyor olması belgeleme çalışmalarımızı sınırlandırmıştır. Mevcut 
koşullarla yapılan gözlemlerde; kaya konutlarının cephelerinin yıkılmış olduğu veya 
parça kopmaları ile tahrip olduğu görülmüştür. Ayrıca konutların yakın geçmişe 
kadar hayvan barınağı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Kayalık alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konudur.

ŞIKEFTA BERROJE
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ



ÖMERLİ       SİT

442

Taxa Rajnai Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Beşikkaya (Fafe) 
Mahallesi’nin yaklaşık 750m kuzeyinde bulunmaktadır. Yöre halkı tarafından Taxa 
Rajnai olarak adlandırılan alanda, tek mekânlı ve kompleks konut tipini yansıtan 
50 adet kaya konut tespit edilmiştir. Kaya konutların birçoğunun giriş kısımları, 
taş, toprak ve ağaçlar ile kapatıldığından içlerine girilememiştir. İçine girilen ko-
nutlardan 2 adet tek mekânlı ve 1 adet kompleks tipte olan konut, detaylı olarak 
kayıt altına alınmıştır. 

Kayalık alanda yer alan konutların bazılarının arasındaki duvarlar yıkılarak 
birleştirilmiş ve hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Yerleşim yerinin genelinde 
kaçak kazı izlerine rastlamak mümkündür. Alanda doğal ve beşeri tahribatın         
olduğu gözlemlenmiştir.

TAXA RAJNAİ
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Taxa Rajnia 2 No’lu Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Beşikkaya (Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 770m kuzeyinde, yöre halkı tarafından Taxa 
Rajnia olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Tek Mekânlı Kaya Konut’a 
giriş, güney yönünde yer alan 1,25m genişliğinde ve 1,50m yüksekliğindeki yuvar-
lak kemerli giriş açıklığından sağlanmaktadır. Kaya konutun giriş kapısı, kaya kütl-
esi 0,85m derinliğinde oyularak oluşturulmuştur. Kaya konut, 11,20m (doğu-batı)
x7,45m (kuzey-güney) ölçülerinde düzgün olmayan dikdörtgen planlı ve 2,30m’lik 
bir iç yüksekliğe sahiptir. Konutun mekânsal donanıma bakıldığında, doğu, batı ve 
kuzey duvarlarında birer adet yüklük nişi yer almaktadır. Doğu duvarında yer alan 
yüklük nişi, 2,10m genişliğinde, 1,60m derinliğinde ve 2,0m yüksekliğinde iken 
batı duvarında yer alan niş, 1,65m genişliğe, 0,85m derinliğe ve 1,60m yüksekliğe 
sahiptir. Kuzey duvarında yer alan niş ise 0,95m genişliğinde, 0,85m derinliğinde 
ve 1,50m yüksekliğindedir. Ayrıca yapının aydınlatılması için bir adet kandil nişinin 
yanı sıra kuzey ile batı duvarlarının kesiştiği bölümde, 0,70m genişliğinde, 0,80m 
derinliğinde ve 0,60m yüksekliğinde bir adet aydınlatma/pencere açıklığı bulun-
maktadır. Kaya konut geç dönemlerde, hayvan barınağı olarak ikincil kullanım 
görmüştür. Nitekim bunun göstergeleri ise mekânın kuzey ile batı duvarının ke-
siştiği alanda bulunan, 2,15m uzunluğunda ve 0,40m derinliğinde bir adet yalak 
ile konut içerisindeki hayvanların bağlandığı yular delikleridir. Kaya konutun gün-
eydoğusunda geç dönemlerde açılmış küçük bir açıklık bulunmaktadır. Söz konusu 
açıklık, günümüzde yıkık durumda olan başka bir kaya konut ile bağlantı sağlamak 
amacıyla yapılmış olmalıdır. 

Günümüzde kaya konutun iç kısmı, moloz taşla doludur. Konutun genelinde 
doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

TAXA RAJNİA
2 NO’LU TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Taxa Rajnia Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Beşikkaya 
(Fafe) Mahallesi’nin yaklaşık 710m kuzeyinde, yöre halkı tarafından Taxa Rajnia 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kompleks kaya konut, büyük bir 
ön giriş ve bir adet ana mekândan oluşmaktadır. Kaya konuta giriş, güney yönünde 
yer alan yoğun tahribata maruz kaldığı için ölçüleri saptanamayan giriş kapısından, 
Ön giriş mekânına bağlantı sağlanmaktadır. Ön giriş mekânı, 9,90 (doğu-batı)
x9,80m (kuzey- güney) ölçülerinde dikdörtgen planlıdır ve 1,75m’lik bir iç yüksek-
liğe sahiptir. Ön Giriş Mekânı, yoğun tahribat görmüştür. Mekân içerisinde üst yapı 
örtüsü olan kaya kütlesinin ağırlığını hafifletmek için 0,30x0,90m ölçülerinde ve 
1,35m yüksekliğinde bir adet kayadan oyma sütun bulunmaktadır. Konut içerisinde 
gündelik eşyaların yerleştirildiği 2 adet yüklük nişi ve 2 adet kandil nişi yer almak-
tadır. Mekânın güney duvarında yer alan niş, 1,45m genişliğinde, 0,40m derin-
liğinde, 0,80m yüksekliğinde, kuzey duvarında yer alan niş ise 3,70m genişliğinde, 
1,0m derinliğinde ve 1,40m yüksekliğindedir. Ön giriş mekânının kuzeyinde yer 
alan ana mekân, 4,75m (doğu-batı)x3,60m (kuzey-güney) ölçülerinde dikdörtgen 
planlı olup iç yüksekliği 1,55m’dir. Ana mekâna geçiş, 1,0m genişliğinde, 0,25m 
derinliğinde ve 1,0m yüksekliğindeki iç giriş kapısından sağlanmaktadır. Kompleks 
kaya konutun içi dolgu toprak ile dolu olması nedeniyle geç dönemde yapılan ve 
ikincil kullanım olan hayvan yalaklarının sınırları tespit edilememiştir. 

Kaya konut, kaya kütlesinden parça kopmaları ile büyük oranda tahribata      
sebep olmuş biyolojik bozulmaların yanı sıra kaçak kazı izleri gibi beşeri tahribat 
da söz konusudur.

TAXA RAJNİA
KOMPLEKS KAYA KONUT
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Şeyh Meheme Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Göllü (Golê) 
Mahallesi’ne bağlı Kıferde Mezrası’ndaki Kıferde Antik Kenti’nin yaklaşık 400m 
güneyinde yer almaktadır. Yöre halkı tarafından Şeyh Meheme olarak adlandırılan 
kayalık alanda, 40’a yakın kaya konut ile sarnıç, işlik, kaya kilise ve mezarlık alanı 
tespit edilmiştir. Yerleşimdeki kaya konutlar, tek mekânlı olduğu gibi, kompleks 
kaya konut tipinden de oluşmaktadır. Alandaki kaya konutlarının birçoğunun 
içleri, toprak ve taş ile dolmuş; girişlerini ise yeşil doku kaplamıştır. Bu sebeple 
konutların büyük çoğunluğu incelenememiştir. Bazı kaya konutlarının ise hem giriş 
kısmı, hem de üst kısımları yıkılmış durumdadır. Kayalık alanda, içlerine girilebilen 
2 adet kompleks kaya konut, bir adet kaya kilise, işlik alanı, sarnıç alanı, ziyaret ve 
mezarlık alanı kayıt altına alınmıştır. 

Alanın genelinde yoğun doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ŞEYH MEHEME
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ



ÖMERLİ       SİT

446

Şeyh Meheme Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Göllü (Golê) Mahall-
esi’nin Kıferde Mezrası’ndaki Kıferde Antik Kenti’nin yaklaşık 300m güneyinde bu-
lunan yöre halkı tarafından Şeyh Meheme olarak adlandırılan kayalık mevkide yer 
almaktadır. İşlik alanı, tek mekânlı bir kaya konut içine yapılmıştır. İşlik alanı, yan-
yana yapılmış iki ayrı işlikten oluşmaktadır. İşlik alanına giriş, kuzeye bakan ve üstü 
açık 1,90m genişliğinde ve 5,0m uzunluğundaki koridordan sağlanmaktadır. Giriş 
kısmı, parça kopmaları nedeni ile çok fazla tahribata uğradığından sınırları belir-
lenememiştir. Dikdörtgen plan özelliği gösteren mekân, doğu-batı yönünde 8,30m, 
kuzey-güney yönünde 7,70m ölçülerinde ve 2,30m yüksekliğindedir. 1 No’lu İş-
lik Alanı, bir adet ezme havuzu ve bir adet depolama haznesinden oluşmaktadır. 
Dikdörtgen planlı ezme havuzu, doğu-batı yönünde 3,80m, kuzey- güney yönünde 
3,50m ölçülerinde ve 0,45m derinliktedir. Ezme havuzunun doğu ve güney du-
varları günümüzde yıkılmış durumdadırlar. Havuzun batı ve kuzey duvarlarında ise 
yer yer sıva izleri görülmektedir. Havuzun batısında, depolama haznesine ulaşan, 
0,60m uzunluğunda ve 0,15m genişliğinde bir kanal mevcuttur. Dikdörtgen formlu 
depolama haznesi, kademeli bir şekilde yapılmış, doğu-batı yönünde 1,10m, kuzey-
güney yönünde 2,60m ölçülerinde ve 0,80m-1,60m derinliğindedir. 2 No’lu İşlik, 
1 No’lu İşlik’in güneyinde yer almaktadır. 2 No’lu İşlik, bir adet ezme havuzu ve bir 
adet depolama haznesinden oluşmaktadır. Kuzey duvarı yıkılan dikdörtgen formlu 
ezme havuzu, doğu-batı yönünde 3,90m, kuzey-güney yönünde 3,70m ölçülerinde 
ve 0,60m derinliğindedir. Ezme havuzunda sonradan açılmış iki adet oyuk söz 
konusudur. Havuzun doğusunda, üstü kapalı depolama haznesine ulaşan bir kanal 
yer almaktadır. Kare biçimli depolama haznesi, 1,40x1,40m ölçülerinde ve 1,40m 
derinliğindedir. Depolama haznesinin iç kısmında, 0,60x0,60m boyutlarında ve 
0,20m derinliğinde, sıkılan ürünün posasının biriktiği bir çukur bulunmaktadır. 
Ezme havuzu ile depolama haznesinin duvarlarında sıva izleri görülmektedir. 

İşlik alanı günümüzde işlevini kaybetmiş; herhangi bir kullanım                                
görmemektedir. Günümüzde depo alanı olarak kullanılan işlik alanında doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

ŞEYH MEHEME MEVKİİ İŞLİK ALANI
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Şeyh Meheme Mevkii Sarnıç Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Göllü (Golê) 
Mahallesi’nin yaklaşık 3,50km batısındaki Kıferde Mezrası’nda bulunmaktadır. 
Yöre halkı tarafından Şeyh Meheme olarak adlandırılan kayalık alan, Kıferde An-
tik Kenti’nin yaklaşık 300m güneyinde bulunur. Sarnıç alanı, 100m (doğu-batı) 
x55,0m (kuzey-güney) boyutlarındaki bir alanı kapsamaktadır. Alanda, kayaya 
oyularak yapılmış 30 adet sarnıç tespit edilmiştir. Ağız çapları, 0,60-0,95m 
arasında değişen sarnıçlar, yuvarlak ağızlı ve tabana doğru genişleyen bir biçim 
göstermektedirler. Bazı sarnıçların ağız kısmında, genişlikleri 0,10m-0,20m ar-
asında değişen kapak oturtma kısımları mevcuttur. Saptanan iç derinlikleri ise 
0,60m-1,0m arasında değişmektedir. Sarnıçların ağız kısmında, yağmur sularının 
içeri akmasını sağlayan herhangi bir kanal kısmı saptanmamıştır. 

Sarnıçların çoğunun ağız kısmı tahrip olmuş, iç kısımları taş ve toprak ile       
dolmuştur. İşlevlerini yitirmiş olan sarnıçların yer aldığı alanda doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur.

ŞEYH MEHEME MEVKİİ
SARNIÇ ALANI
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Ber Beraha Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Göllü (Golê) 
Mahallesi’nin 3,50km batısındaki Kıferde Antik Kenti’nin güneydoğusunda bu-
lunan kayalık yamaçta yer almaktadır. Mezra sakinleri tarafından Ber Beraha 
olarak adlandırılan bu kayalık yerleşim alanında yaklaşık 50 adet kaya konut ve 
çevresinde su sarnıçları tespit edilmiştir. Yerleşimde yer alan kaya konutlar, tek 
mekândan oluştuğu gibi birden fazla mekândan oluşan kompleks kaya konut tipi 
de söz konusudur. Konutların neredeyse tamamının girişleri tahrip olmuş; içleri 
yamaçtan akan toprak ve taş parçaları ile dolmuştur. Konutların girişleri, doğrudan 
yapının cephesinden olabileceği gibi dromosa (kayaya oyulmuş üzeri açık, kori-
dor biçimli giriş) sahip girişleri olan konutlar da bulunmaktadır. Yan yana yer alan 
bazı tek mekânlı konutların ara duvarlarının yıkılarak birleştirildiği ve mekânların 
büyütüldüğü görülmektedir. Sıva izlerinden bazı konutların duvarlarının sıvalı old-
uğu anlaşılmaktadır. 

Kayalık yerleşimin çevresinde, tahrip olmuş birçok sarnıç bulunmaktadır.        
Yerleşim alanının genelinde, beşeri ve doğal etkenlerin sebep olduğu yoğun       
tahribat gözlemlenmektedir.

BER BERAHA
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ



MARDİN İLİ KÜLTÜR ENVANTERİ

449

Ber Beraha Mevkii 1 No’lu Kompleks Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine 
bağlı Göllü (Golê) Mahallesi’nin Kıferde Mezrası’nda bulunmaktadır. Yöre halkı 
tarafından Ber Beraha olarak adlandırılan kayalık alanında, Kıferde Antik Kenti’nin 
ise yaklaşık 240m güneydoğusunda yer almaktadır. Kompleks kaya konut, bir adet 
ön giriş ve bir adet ana mekândan oluşmaktadır. Konutun girişi güney yönünde 
olup günümüzde yarıya kadar taş ve dolgu toprakla dolmuştur. Bu nedenle giriş 
kapısının, 1,15m genişliğinde, 1,0m derinliğinde ve 0,30m yüksekliğindeki kısmen 
saptanmış ölçüsü mevcuttur. Giriş kapısından, 5,10m (doğu-batı) x 3,0m (kuzey-
güney) ölçülerinde düz olmayan dikdörtgen planlı ve 1,85m’lik bir iç yüksekliğe 
sahip Ön Giriş Mekânı’na geçilmektedir. Ön giriş mekânının batısında, 2,35m 
uzunluğunda, 0,95m genişliğinde ve 1,25m yüksekliğine sahip bir koridor/tünel 
ile ana mekâna bağlantı sağlanmaktadır. Ana mekân, 7,95m (doğu-batı) x 6,00m 
(kuzey-güney) ölçülerinde düzgün olmayan dikdörtgen planlı olup ve 1,95m’lik bir 
yüksekliğe sahiptir. Yoğun beşeri tahribata maruz kalan ana mekânın güneyinde, 
1,80m genişliğinde, 0,85m derinliğinde ve 1,80m yüksekliğinde sonradan açılmış 
ikinci giriş açıklığı yer almaktadır. Bu giriş açıklığının yan tarafında tahribat ned-
eniyle oluşmuş oval biçimli başka bir açıklık mevcuttur. Kompleks kaya konutun 
iç kısmındaki hayvan bağlama deliklerine dayanarak bu yapının daha sonraları       
hayvan barınağı olarak işlev gördüğünü söyleyebiliriz. 

Kaya konutun genelinde, yoğun doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

BER BERAHA MEVKİİ
1 NO’LU KOMPLEKS KAYA KONUT
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Ber Beraha Mevkii Tek Mekânlı Kaya Konut, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı 
Göllü (Golê) Mahallesi’nin 3,50km batısındaki Kıferde Mezrası’nda bulunmaktadır. 
Yöre halkı tarafından Ber Beraha olarak adlandırılan kayalık alan, Kıferde Antik 
Kenti’nin yaklaşık 330m güneydoğusunda yer almaktadır. Tek Mekânlı Kaya Ko-
nut’un girişi, güney yönünde olup 2,20m genişliğinde, 4,0m uzunluğunda üstü açık 
bir koridor (dromos) ve 2,0x1,15m ölçülerindeki kapı açıklığı ile mekâna giriş sağl-
anmaktadır. Mekân, 6,50 ( doğu-batı)x8,0m (kuzey-güney) ölçülerinde ve 2,10m 
iç yüksekliğine sahip dikdörtgen bir planlıdır. Kaya konutun iç duvarlarında yer yer 
sıva izleri tespit edilmiştir. Ayrıca mekânın iç donanımına bakıldığın gündelik eşy-
aların yerleştirildiği iki adet yüklük nişi bulunmaktadır. Mekânın doğu duvarında 
yer alan niş, zeminden 1,60m yüksekliğinde olup 1,10m genişliğinde ve 1,65m 
derinliğindedir. Mekânın batı duvarında yer alan niş ise dolgu toprak ile dolu old-
uğundan ölçüleri alınamamıştır. 

Tek Mekânlı Kaya Konut’un koridoru yarısına kadar taşlar ile kapatılmış             
olmasının dışında yapıda genel olarak doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

BER BERAHA MEVKİİ
TEK MEKÂNLI KAYA KONUT
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Qula Qerakê Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Göllü (Golê) Ma-
hallesi’ne bağlı Kıferde Mezrası’ndaki Kıferde Antik Kenti’nin yaklaşık 500m gün-
eydoğusunda, yöre halkı tarafından Qula Gerakê olarak adlandırılan kayalık alanda 
yer almaktadır. 

Tamamen harap durumdaki yerleşimde, kaya konutlarının girişleri tahrip olmuş 
ve içleri tümüyle moloz ve toprak ile dolmuştur. Bu sebeple konutların sayısı ve 
mekânsal özelliklerine dair veri elde edilememiştir.

QULA QERAKÊ
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Ser Tahtê Hola Kayalık Alan Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Tek Kuyu 
(Mermare) Mahallesi’nin yaklaşık 185m kuzeybatısında bulunmaktadır. Yöre halkı 
tarafından Ser Tahtê Hola olarak adlandırılan kayalık alanda, yaklaşık 10 adet kaya 
konut bulunmaktadır. Ancak kaya konut örneklerinin birçoğunda doğal etkenler 
nedeniyle giriş kısımları ile üst örtülerinin çökmüş olduğu saptanmıştır. Alanda 
kısmen korunmuş kaya konut örneklerinden kare, dikdörtgen yada ovalimsi bir 
plan sergileyen tek mekanlı ve kompleks kaya konut örnekleri mevcuttur. Ay-
rıca bazı kaya konutlarının iç kısmında üst yapının yükünü hafifletmek için ana 
kayadan oyma sütunlarla desteklendiği görülmüştür. Nitekim günümüzde yöre 
halkı tarafından bazı kaya konutların giriş kısımları, moloz taşlarla örülmüş olup 
hayvan barınağı olarak ikincil kullanım gördükleri tespit edilmiştir. Yukarıda be-
lirtilen sebeplerden dolayı yerleşim yerindeki bütün kaya konutlarda detaylı bir 
inceleme gerçekleştirilememiştir. 

Alanın genelinde, yoğun beşeri ve doğal tahribat söz konusudur.

SER TAHTÊ HOLA MEVKİİ
KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ
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Devê Şıkefta Yamaç Yerleşimi, Mardin ili, Ömerli ilçesine 26,90km uzaklıkta 
bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nin 1,70km güneybatısındaki Devê Şıkefta 
olarak adlandırılan yamaçta yer almaktadır. Yerleşimde 6 adet kaya konut ve 5 
adet sarnıç tespit edilmiştir. Kaya konutların girişleri, günümüzde kaya kopmaları 
nedeniyle toprak ve moloz taşlar ile kapanmıştır. Yoğun tahribat nedeniyle kaya 
konutların ölçüleri ve tipleri belirlenememiştir. Parça kopmaları nedeniyle girişleri 
yıkılan bazı kaya konutlar, sonradan duvar örülerek kapatılmaya çalışılmıştır. 
Alanda görülen sarnıçlar, yuvarlak ağızlı ve dibe doğru genişleyen armudi form 
göstermektedirler. 

Alanda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

DEVÊ ŞIKEFTA
YAMAÇ YERLEŞİMİ
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Devê Şıkefta Mevkii Sarnıç Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine 26,90km uzaklıkta 
bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nin 1,70km güneybatısındaki Devê Şıkefta 
olarak adlandırılan yamaçta yer almaktadır. Alanda 5 adet sarnıç tespit edilm-
iştir. Sarnıçların ağız genişlikleri, 0,60-1,0m arasında olup; korunan derinlikleri 
ise 0,50-1,10m arasında değişmektedir. Sarnıçlar, yuvarlak ağızlı dibe doğru 
genişleyen armudi bir form göstermektedirler. 

Sarnıçların içi, günümüzde moloz taş ve toprak ile dolu durumdadır. Doğal ve 
beşeri tahribat söz konusudur.

DEVÊ ŞIKEFTA MEVKİİ
SARNIÇ ALANI
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Kurdis Mevkii 1 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Kayadere 
(Bafava) Mahallesi’nin yaklaşık 4km batısında bulunan ve yöre halkı tarafından 
Kurdis olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kaya mezarına giriş, 
güneye bakan ve parça kopmaları nedeniyle tahrip olmuş açıklıktan sağlanmak-
tadır. Kareye yakın plan özelliği gösteren mezar odası, doğu-batı yönünde 2,15m, 
kuzey-güney yönünde 2,0m ölçülerinde ve 1,80m yüksekliğindedir. Mezar odasının 
doğu, batı ve kuzey duvarlarında birer adet olmak üzere toplamda 3 adet arcosoli-
umlu kline bulunmaktadır. Mezar odasının doğu duvarında bulunan 1 No’lu Kline, 
1,60m, uzunluğunda, 0,65 derinliğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik ise 
1,20m’dir. Kuzey duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,75m uzunluğunda, 0,70m der-
inliğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,20m’dir. 2 No’lu Kline’nin 
doğusunda yastık bölümü mevcuttur. Batı duvarında bulunan 3 No’lu Kline, 1,65m 
uzunluğunda, 0,60m derinliğindedir; arcosulium ile kline arası yükseklik ise 
1,10m’dir. Mezarın klineleri büyük oranda tahrip olmuştur. 

Kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KURDİS MEVKİİ
1 NO’LU KAYA MEZAR
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Kurdis Mevkii 2 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Kayadere 
(Bafava) Mahallesi’nin yaklaşık 4km batısında bulunan ve yöre halkı tarafından 
Kurdis olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Kaya mezarına giriş, gün-
eye bakan ve parça kopmaları nedeniyle tahrip olmuş açıklıktan sağlanmaktadır. 
Kareye yakın plana sahip mezar odası, doğu-batı yönünde 2,25m, kuzey-güney 
yönünde 2,30m ölçülerinde ve 1,40m yüksekliğindedir. Mezar odasının doğu, 
batı ve kuzey duvarlarında birer adet olmak üzere toplamda 3 adet arcosoliumlu 
kline bulunmaktadır. Mezar odasının doğu duvarında bulunan 1 No’lu Kline, 1,70m, 
uzunluğunda, 0,50 derinliğinde; arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,50m’dir. 
Kuzey duvarında bulunan 2 No’lu Kline, 1,90m uzunluğunda, 0,90m derinliğinde-
dir; arcosolium ile kline arası yükseklik ise 1,40m’dir. Batı duvarında bulunan 3 
No’lu Kline, 1,65m uzunluğunda, 0,65m derinliğindedir; arcosulium ile kline arası 
yükseklik ise 1,30m’dir. Klinenin kuzeyinde yastık mevcuttur. Kaya mezarın 1 ve 
3 No’lu Klineleri büyük oradan tahrip olmuştur. Kayalık alanda kayıt altına alınan 
2 adet kaya mezarının dışında giriş kısımları geç dönemlerde kapatıldığı için iç 
kısımlarına girilememiş ve detaylı belgelemeleri gerçekleştirilememiş 2 adet kaya 
mezar daha mevcuttur. 

Kaya mezarın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

KURDİS MEVKİİ
2 NO’LU KAYA MEZAR
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Duygulu Mahallesi 1 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Du-
ygulu (Yeste) Mahallesi’nin yaklaşık 155m güneybatısında yer almaktadır. Kaya 
mezarına giriş, yuvarlak kemerli niş içerisine alınmış 0,85m genişliğinde, 0,20m 
derinliğinde ve 0,80m yüksekliğindeki büyük oranda tahrip olmuş açıklıktan sağl-
anmaktadır. 2 adet basamakla inilen mezar odasının doğu ve batı duvarında, büyük 
oranda tahrip olmuş arcosoliumlu 2 adet kline bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı 
mezar odası, doğu-batı yönünde 1,80m, kuzey-güney yönünde 2,15m ölçülerinde 
ve zemin ile tavan arası yükseklik 1,75m’dir. Doğu duvarında yer alan 1 No’lu Kline, 
1,88m uzunluğunda, 0,80m derinliğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik 
ise 1,25m’dir. Klinenin güneyinde, tahrip olmuş yastık kısmı mevcuttur. Mezar 
odasının batı duvarında yer alan 2 No’lu Kline, 1,75m uzunluğunda, 0,85m derin-
liğindedir; arcosolium ile kline arası yükseklik ise1,15m’dir. 

Kaya mezarının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

DUYGULU MAHALLESİ
1 NO’LU KAYA MEZAR



ÖMERLİ       SİT

458

Duygulu Mahallesi 2 No’lu Kaya Mezar, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygu-
lu (Yeste) Mahallesi’nin yaklaşık 100m güneyinde yer almaktadır. Kaya mezarına 
giriş, kuzeye bakan dikdörtgen formlu 1,10m genişliğinde, 0,30m derinliğinde ve 
0,90m yüksekliğindeki giriş açıklığından sağlanmaktadır. Dikdörtgen planlı mezar 
odası, doğu-batı yönünde 1,75m, kuzey-güney yönünde 2,20m ölçülerindedir ve 
zemin ile tavan arası yükseklik 1,30m’dir. Kaya mezarı, doğu, batı ve güney du-
varlarında yer alan ve büyük oranda tahrip olmuş 3 adet arcosoliumlu sanduka 
mezardan oluşmaktadır. Doğu duvarında bulunan 1 No’lu Mezar, 1,90m uzunluğun-
da, 0,65m derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arası yükseklik ise 1,20m’dir. 
Sandukanın güneyinde yastık kısmı mevcuttur. Güney duvarında bulunan 2 No’lu 
Mezar, 1,75m uzunluğunda, 0,70m derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arası 
yükseklik ise 1,20m’dir. Sandukanın güney duvarı sonraki dönemlerde kazılarak 
yıkılmıştır. Batı duvarında yer alan 3 No’lu Mezar, 1,90m uzunluğunda, 0,75m 
derinliğindedir; arcosolium ile sanduka arası yükseklik ise 1,35m’dir. Sandukanın 
kuzeyinde yastık izi mevcuttur. 

Kaya mezarının genelinde, doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

DUYGULU MAHALLESİ
2 NO’LU KAYA MEZAR
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Rezê Qalo Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Tek Kuyu (Mer-
mare) Mahallesi’nin yaklaşık 860m kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından 
Rezê Qalo olarak adlandırılan mevkide yer almaktadır. İşlik alanı, bir adet ezme 
havuzu ve bir adet depolama haznesinden oluşmaktadır. İç kısmı toprak ile dolu 
olan, dikdörtgen formlu ezme havuzu, doğu-batı yönünde 2,80m, kuzey-güney 
yönünde 3,35m, ölçülerinde ve 0,90m derinliktedir. Ezme havuzun güneyinde, 
0,35m uzunluğunda ve 0,10m genişliğinde, depolama haznesine bağlanan bir 
kanal yer almaktadır. Havuzun güneyinde yer alan, 0,80m derinliğindeki depola-
ma haznesi, 0,55x1,95m boyutlarındadır. Depolama haznesinin üst kısmı sonraki 
dönemlerde iki sıra taş ile 0,50m kadar yükseltilmiştir. 

İşlik alanın büyük bir kısmı toprak ile dolu durumdadır. Günümüzde herhangi 
bir kullanım görmeyen alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

REZÊ QALO MEVKİİ
İŞLİK ALANI
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Gura Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygulu (Yeste) Mahall-
esi’nin yaklaşık 560m güneybatısında bulunan ve yöre halkı tarafından Gura olarak 
adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. İşlik alanı, bir adet ezme havuzu ve bir 
adet depolama haznesinden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı ezme havuzu, doğu-
batı yönünde 2,50m, kuzey-güney yönünde 3,5m ölçülerine ve 0,90m-1,20m ar-
asında değişen derinliğe sahiptir. Yüzeyi tahribata uğramış olan ezme havuzunun 
etrafı sonraki dönemlerde kaba yonu taşlar ile örülerek 1,0m yükseltilmiştir. Ay-
rıca geç dönemde taş ile kapatılmış bir kanal da saptanmıştır. Kanalın güneyinde, 
1,25x1,35m ölçülerinde ve 1,0m derinliğinde depolama haznesi bulunmaktadır. 
Depolama haznesinin doğu ve güney duvarlarının üst kısımlarında, ezme havuzun-
da olduğu gibi duvar örülmüştür. 

İşliğin iç kısmı taş ve toprak ile dolu olup günümüzde işlevini kaybetmiştir; 
işliğin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

GURA MEVKİİ İŞLİK ALANI
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Şıkeftê Mevkii İşlik Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine 23,60km uzaklıkta bu-
lunan Tavuklu (Hırbê Mırişka) Mahallesi’nin 350m güneyindeki Şıkeftê olarak 
adlandırılan yamaçta yer almaktadır. İşlik alanı bir adet ezme havuzu ve 1 adet 
toplama haznesinden oluşmaktadır. Ezme havuzunun, doğu-batı yönündeki ölçüleri 
4,30m olup kuzey-güney yönündeki ölçüleri ve derinliği ise toprak örtüsü ned-
eniyle belirlenememiştir. Ezme havuzunun kuzeyinde, doğu-batı yönünde 1,60m, 
kuzey-güney yönünde 2,0m ölçülerinde ve 1.70m derinliği olan, dikdörtgen formlu 
toplama haznesi yer almaktadır. Toplama hazinesinde, güneyden zemine oyulmuş 
ve muhtemelen posayı biriktirmek için yapılmış bir adet oyuk yer almaktadır. To-
plama haznesinin ağız kısmı moloz taşlar ile örülerek yükseltilmiş ve duvarlarında 
sıva izleri görülmektedir. 

Günümüzde içi toprak ve moloz taş ile dolu olan işlik alanında doğal ve beşeri 
tahribat söz konusudur.

ŞIKEFTÊ MEVKİİ İŞLİK ALANI
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Çıva Êş Mevkii Sarnıç Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine bağlı Duygulu (Yeste) 
Mahallesi’nin yaklaşık 200m güneydoğusunda, yöre halkı tarafından da Çıva Êş 
olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Alanda 15 adet sarnıç tespit 
edilmiştir. Sarnıçların ağız çapları, 0,75-1,20m arasında değişmektedir. Sarnıçların 
iç kısımları toprak, taş ve kuru otlarla ile dolu olduğundan, görülen iç derinlikleri 
0,80m-1,30m arasında değişmektedir.. Bazı sarnıçların iç kısımlarında, ağaçların 
bile yeşerdiği görülmektedir. Genel olarak yuvarlak ağızlı olan sarnıçların birçoğu 
aşağıya doğru genişleyen armudi bir biçim sergiledikleri görülmüştür. Sadece bir 
örneğin içinde, 1 adet basamak bulunmaktadır. Sarnıçların birçoğunun ağız kısmı, 
tahrip olmuş vaziyettedir. 

Sarnıç alanın genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.

ÇIVA ÊŞ MEVKİİ SARNIÇ ALANI
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Kasırke Mevkii Sarnıç Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesi, Çimenlik (Mercê) Mahall-
esi’nin yaklaşık 200m kuzeyinde, yöre halkı tarafından Kasırke Mevkii Şira Konut-
ları olarak adlandırılan kayalık alanda yer almaktadır. Alanda 15 adet sarnıç tespit 
edilmiştir. Sarnıçların ağız çapları, 0,30-1,30m arasında, korunan derinlikleri ise 
0,30-0,60m arasında değişmektedir. Genel olarak yuvarlak ağızlı olan sarnıçların 
birçoğunun aşağıya doğru genişleyen armudi bir form sergiledikleri görülmektedir. 

Sarnıçların iç kısımları, toprak, moloz taş ve kuru ot ile dolu durumda olup, 
bazı sarnıçların iç kısımlarında ağaçların yeşerdiği görülmektedir. Sarnıçların ağız 
kısımlarında ise parça kopmaları ve çökmeler gözlemlenmiştir.

KASIRKE MEVKİİ SARNIÇ ALANI
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Bîra Gund Mevkii Sarnıç Alanı, Mardin ili, Ömerli ilçesine 26,90km uzaklıkta 
bulunan Kayabalı (Kermêtê) Mahallesi’nin 2km güneybatısındaki Bîra Gund olar-
ak adlandırılan mevkide yer almaktadır. Alanda 2 adet sarnıç tespit edilmiştir. 
1 No’lu Sarnıç’ın ağız kısmı moloz taşlar ile örülerek yükseltilmiştir. Sarnıcın 
ağız kısmı, 0,45x0,55m ölçülerinde dikdörtgen formlu olup; mevcut derinliği 
7,10m’dir. Sarnıcın çevresinde, dikdörtgen formlu 3 adet yalak yer almaktadır. 
Alandaki 2 No’lu Sarnıç’ın ağzı kapalı olduğu için ölçüleri alınamamış ve tipolojisi                      
belirlenememiştir. 

Sarnıçlarda doğal ve beşeri tahribat gözlemlenmiştir.
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