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Güneydo¤u Anadolu’nun
Bir Portresi
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Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin
Haritas›
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Siirt

Diyarbak›r
Ad›yaman
Gaziantep
ﬁanl›urfa
Kilis

Batman
ﬁ›rnak
Mardin
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Fırat Nehri

PORTRE

11/15/07

7:48 PM

Page 23

GÜNEYDO⁄U ANADOLU’NUN B‹R PORTRES‹

23

PORTRE

24

11/15/07

7:48 PM

Page 24

GÜNEYDO⁄U ANADOLU REHBER‹

Dicle ve F›rat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en küçük coğrafî
bölgesidir. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u bu bölgede
yaşamaktadır. Bölgeden geçen Dicle ve Fırat nehirleri
Güneydoğu Anadolu topraklarına hayat verir. Bu iki nehir
sadece bölgenin değil, Ortadoğu’nun da can damarını
oluşturur. Güneydoğu Anadolu’nun sosyal yaşamı ve
ekonomik durumu bu iki nehirle doğrudan bağlantılıdır. Dicle
ve Fırat yaklaşık 8000 yıldır bölgenin yaşamını ve kültürünü
şekillendirmektedir. Bu iki nehir arasında kalan toprak verimli
olduğu için “Verimli Hilal” olarak adlandırılır. Dicle ve Fırat
üzerinde yapılan barajlarla bölgede tarım daha da gelişmiştir.
Önceleri sadece yağmur suyu ile beslenen buğday, arpa gibi
ürünler yetiştirilirdi. Bölge sulama imkanına kavuştukça
endüstriyel tarım ürünleri de üretilmeye başlandı. Bu sayede
pamuk bölgenin en temel tarımsal ürünü durumuna geldi.
Karakaya
Barajı



ADIYAMAN

Atatürk Barajı






ﬁANLIURFA

GAZ‹ANTEP

K‹L‹S

Dicle ve
F›rat’›n
Tarihsel Önemi
Dicle ve Fırat geçtikleri
topraklarda kültürel yaşamın da
kaynağı olmuşlardır. Dünya
kültür ve uygarlık tarihinde çok
önemli bir yer tutan Sümer, Asur
ve Babil gibi birçok uygarlık bu
iki nehrin kıyısında hayat buldu.
Dicle ve Fırat bu bölgede
yaşamış insanların ürettiği
efsanelere de konu oldu. “Tufan”
öyküsü, günümüze kadar ulaşan
en önemli efsanelerden birisini
oluşturur. Dicle ve Fırat
arasındaki topraklar
“Mezopotamya” olarak anılır.

Halfeti’de Fırat üzerindeki
motorlar

Atatürk Barajı’ndan salıverilen
Fırat suları
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Diyarbakır
önlerinde Dicle
Nehri

Hasankeyf ve Dicle




D‹YARBAKIR



S‹‹RT

BATMAN





ﬁIRNAK

MARD‹N

Fırat

Dicle

Dicle
Türkiye’de doğan nehrin birçok
kolu vardır. En önemli kolları
Batman, Garzan, Botan, Habur,
Büyük Zap ve Küçük Zap’tır.
Dicle, Irak topraklarında Fırat’la
birleştikten sonra Basra
Körfezi’ne dökülür. Nehrin ana
kaynakları Güneydoğu
Toroslar’da Maden Dağları
kesimindedir. Toplam uzunluğu
1900 km. olan nehrin Türkiye
topraklarında kalan kısmı 523
km.’dir. Dicle Nehri’nin ortalama
debisi 360 metreküp saniyedir.

Nehrin suları yaz sonu ve
sonbahar başlarında kuraklık
nedeniyle azalır. Rejimi düzenli
değildir. Dicle üzerinde Kralkızı,
Batman ve Dicle baraj ve
hidroelektrik santralleri
kuruludur. Ilısu Barajı da bu
nehir üzerinde yapılmaktadır.

F›rat
Fırat Türkiye’nin en verimli ve su
potansiyeli en yüksek
akarsuyudur. Erzurum’un
kuzeydoğusunda bulunan Dumlu
Dağı’ndan doğar. Toplam

uzunluğu 2789 km.’dir. Bunun
1263 km.’si Türkiye sınırları
içindedir. Murat, Karasu, Tohma,
Peri, Çatlı ve Munzur çayları en
önemli kollarıdır. Nehir marthaziran ayları arasında yavaşça
kabarır. Temmuz ile ocak ayları
arasında ise çekilir; ancak bol su
akımı devam eder. Fırat’ın debisi
635 metreküp saniyedir. Fırat
üzerinde Türkiye’nin en büyük
barajları kurulmuştur. Keban
Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk
Barajı, Birecik Barajı ve
Karkamış Barajı yapımı
tamamlanmış barajlardır.
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Güneydo¤u Anadolu
Projesi (GAP)
Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye’nin Güneydoğu
bölgesinde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep,
Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak kentlerinde
uygulanmaktadır. Bu bölgenin alanı, Türkiye’nin toplam
yüzölçümünün yüzde 10’unu, nüfusu ise ülke nüfusunun
yüzde 9,7’sini oluşturur. GAP kapsamında toplam olarak 22
baraj, 19 hidroelektrik santralı (HES) ve sulama şebekesi
yapımı planlanmıştır. Karakaya, Atatürk, Batman, Kralkızı,
Dicle, Birecik ve Karkamış hidroelektrik santralları işletmeye
açıldı. Proje çerçevesinde toplam 13 barajın yapımı
tamamlandı. GAP bölgesinde Dicle ve Fırat havzasında toplam
olarak 290.955 hektar alan sulu tarıma açıldı.

GAP’›n Bölge
Yaﬂam›na
Etkileri

GAP ile Güneydoğu Anadolu’nun
ekonomik ve sosyal yaşamının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

D›ﬂ ‹liﬂkiler ve
Projeler
GAP bölgesinde bölgesel
kalkınmayı geliştirmek için
uluslararası projeler uygulamaya
konulmuştur. Bunun için
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve Avrupa
Birliği (AB) ile işbirliği içinde
bu iki dış kaynağa dayalı
projeler yürütülmektedir. Bu
çerçevede üç ayrı proje
oluşturulmuştur: Kültürel
Mirasın Geliştirilmesi Projesi,
Kırsal Kalkınma Projesi, Küçük
ve Orta Ölçekli Girişimcileri
Destekleme Projesi.

GAP’ın gerçekleşmesi ile
bölgede tarımda, sanayide ve
sosyal yaşamda önemli
gelişmeler görülmüştür. 1995
yılından günümüze kadar geçen
zamanda bölgede sanayi
kuruluşlarının sayısı ikiye
katlanmıştır. Bölgede organize
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi
sitelerinin sayısı hızla artmaya
başlamıştır. GAP bölgesini
Türkiye’nin diğer bölgelerine ve
Orta Doğu’ya bağlayan
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun
bir bölümü trafiğe açılmıştır
(Birecik-Şanlıurfa). GAP
bölgesinin 7 kentinde havaalanı
vardır; ayrıca Türkiye’nin en
büyük kargo havalimanı olan
GAP Uluslararası Havaalanı
Şanlıurfa’da hizmete girmiştir.
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Bölgenin Su
Potansiyeli
GAP bölgesi doğal kaynak
açısından oldukça zengindir.
Bölgenin ana kol akarsu
potansiyeli Türkiye’nin sahip
olduğu toplam su kaynaklarının
yüzde 28.5’ ini oluşturur. Yer
üstü su kaynakları açısından
Fırat ve Dicle’nin yıllık ortalama
debisi 53 milyar metreküptür.
Ana kol olarak Fırat’ın debisi
yıllık 30 milyar, Dicle’nin ise
16.7 milyar metreküptür.
Bölgenin yer altı su
potansiyelinin 1.5 milyar
metreküp olduğu tahmin
edilmektedir.

Birecik Barajı
Karakaya Barajı

Dicle Barajı
Karkamış Barajı

Atatürk Barajı

Kralkızı Barajı

GAP çerçevesinde yap›l›p
iﬂletmeye aç›lm›ﬂ barajlar
Bal›kç›l›k
Atatürk Baraj Gölü balıkçılık
açısından büyük potansiyel
taşımaktadır. Gölde avlanan
balık türlerinin başında gümüş
balığı, inci kefali, karaca, aynalı
sazan ve şabut gelir.

FIRAT
Karakaya Barajı
 Atatürk Barajı
 Birecik Barajı
 Hancağız Barajı
 Karkamış Barajı


D‹CLE
Kralkızı Barajı
 Dicle Barajı
 Batman Barajı


Su sporlar›
Atatürk Barajı’nın yapımıyla oluşan baraj gölü sayesinde Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde su sporlarına ilgi gederek artmaktadır. Her yıl
gölde sporcuların sörf, kürek, yelken ve yüzme sporlarında yarıştığı Su
Sporları Şöleni düzenlenmektedir.
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Atatürk Baraj›
Atatürk Barajı, Şanlıurfa ve Adıyaman kentleri arasında, Fırat Nehri üzerinde kuruludur.
Dünyanın en büyük su kaynaklarını geliştirme projelerinden biri olan GAP (Güneydoğu
Anadolu Projesi) kapsamında inşa edilmiştir. Yapımına 1983 yılında başlanan baraj 1992’de
hizmete girdi. Türkiye’de inşa edilmiş en büyük baraj olan Atatürk Barajı elektrik üretimi,
sulama ve su temini için kullanılır. Barajın tipi “kaya dolgu”dur. Temelden yüksekliği 184
metredir. Bu yükseklikle Atatürk Barajı Türkiye’nin Keban, Altınkaya, Karakaya ve Oymapınar
barajlarından sonra en yüksek barajıdıır. Barajın göl alanı 817 kilometrekare, toplam su depolama
hacmi 48.7 kilometreküptür. Atatürk Barajı’nın yıllık ortalama su akışı 26.654 kilometreküptür.
Atatürk Hidroelektrik Santralı’nın yıllık enerji üretim kapasitesi 8.9 milyar kWh’tır.

Fırat Nehri’nin
gölde biriktirilen
suyu, elektrik
üretimi, sulama
ve su temini
amaçlı
kullanılıyor.

Kret (baraj
duvarı) genişliği
15 metre

Kret uzunluğu
1664 metre

Barajın tabanı
1 kilometre
genişliğinde

Barajın gövde hacmi 84.5 milyon
metreküp
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Baraj
gölü 817
kilometre
karelik
alana
yayılıyor.

DÜNYADAK‹
DOLGU T‹P‹
BARAJLAR
ARASINDA
• Yükseklik bakımından 25.
• Gövde dolgusu
bakımından 5.
• Göl hacmi bakımından 21.
• Hidroelektrik santralın
kurulu gücü bakımından
32. sırada

Barajın kaya
dolgu tipinde
inşa edilmiş
gövdesi

Baraj
kapaklarından
salıverilen Fırat
güney yönünde
akmaya devam
ediyor.

Hidroelektrik santral 8 türbine
sahip; toplam kurulu gücü 2400
MW
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Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yetiştirilen
pamuk
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Do¤al yap›
Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal yapısının özelliklerinden
dolayı iki kısma ayrılır. Orta Fırat Bölümü ve Dicle bölümü.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ikiye ayıran sınır
Karacadağ’dan geçer. Bölgenin kuzey kesimi Güneydoğu
Toros Dağları’nın kolları tarafından çevrilidir. Kuzeyden
güneye inildikçe arazi engebeli ve düz bir yapıya kavuşur. Bu
bölgelerde fazla yüksek olmayan ova ve platolar geniş yer
kaplar. 600-1000 metre yüksekliğe çıkan Mardin Dağları
Mardin Eşiği adını alır ve bölge için önemli bir kavşak nokta
oluşturur. Bu eşik, Diyarbakır Havzası’nı Orta ve Doğu
Anadolu ile Mezopotamya’yı birbirine bağlayan önemli bir
geçittir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğal oluşumlu göl
yoktur; ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulan baraj gölleri
vardır. Türkiye’nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı bu
bölge sınırları içindedir.

Da¤lar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
kuzeyden Güneydoğu Toros
Dağları tarafından bir yay gibi
çevrilir. Bölge kültürel ve tarihi
özellik taşıyan dağlara sahiptir.
Toros sıradağları üzerinde
bulunan Nemrut Dağı 2150
metre yüksekliğe erişir. Bu dağın
üzerinde Kommagene Kralı I.
Antiokhos’un anıt mezarı
bulunur (Adıyaman). Cudi Dağı,
Nuh Peygamber’in tufandan
sonra karaya çıktığı yer olarak
kabul edilen mitolojik özellikleri
olan bir dağdır (Şırnak).
Bölgenin ortasında, ŞanlıurfaDiyarbakır sınırı üzerinde 1938

metre yüksekliğinde, sönmüş
Karacadağ volkanik dağı yer
alır. Gaziantep sınırında bulunan
Amanos (Nur), Karakuş, Raman,
Aydınlık dağları (Batman); Mazı
Dağları, Alem ve Dibek Dağı
(Mardin); Akdağ, Ulubaba,
Gördük, Nemrut ve Altın dağları
(Adıyaman); Cudi, Küpeli,
Kelmehmet, Tanintanin ve
Namaz dağları (Şırnak) bölgenin
belli başlı dağlarıdır.

Siirt’te Pervari yakınlarında bir
asma köprü.

Batman’da Mereto Dağları
(en üstte); Şırnak’ta Cudi
Dağı (üstte); Diyarbakır’da
Karacadağ (altta).
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Ovalar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
büyük bir bölümü ovalarla
kaplıdır. Bölgenin kuzeyinden
güneyine doğru yer yapısı hafif
engebeli bir şekilde alçalarak
düzleşir. Güneydoğu
Anadolu’nun belli başlı ovaları
şunlardır: Mardin Ovası,
Nusaybin Ovası, Cizre Ovası,
Kızıltepe Ovası ve Silopi Ovası
(Mardin); Harran Ovası, Suruç,
Ovası, Viranşehir Ovası,
Ceylanpınarı Ovası, Halfeti
Ovası, Birecik Ovası (Şanlıurfa);
Barak Ovası, Araban Ovası,
İslahiye Ovası, Yavuzeli Ovası ve
Oğuzeli Ovası (Gaziantep).
Mardin Ovası (solda, en
üstte); Gaiantep’te
Karasu Çayı (en solda);
Diyarbakır’da Hevsel
Bahçeleri (solda);
Gaziantep’te Rumkale
yakınları (altta).

Platolar
Karacadağ volkanik kütlesinin
batısında Şanlıurfa, Gaziantep,
Adıyaman platoları yer alır. Bu
platolar Fırat Nehri ve kolları
tarafından derin bir şekilde
oyulmuştur. Karacadağ’ın
doğusu ise daha engebelidir.
Bölgenin belli başlı diğer
platoları Cemirakı, Ceman,
Herekol ve Bacavan’dır.

Ma¤aralar

‹klim

Bölgenin dağları genellikle
kalkerli kayaçlardan oluşmuştur.
Bu durum dağlarda pek çok
mağara oluşumu için elverişli
ortam yaratmıştır. Şanlıurfa ve
Batman civarında binlerce
mağara bulunur. Cudi Dağı’nın
tepesinde, içinde yüzlerce insanı
barındıracak büyüklükte bir
mağara vardır. Bu mağara hem
doğal güzelliği, hem de içinde
barındırdığı tarihi kalıntıları ile
bölgenin önemli bir doğal
zenginliğini oluşturur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi karasal iklimin egemen olduğu bir
bölgedir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer.
Bölgede şiddetli soğuklar ve bol yağışlar ocak-şubat aylarında, sıcak
ve kurak günler ise temmuz-ağustos aylarında yaşanır. Bölgede kurulan
barajlar, dağ kütleleri ve ovalar iklimde yöresel farklılıkların
görülmesine yol açar. Gaziantep ve Orta Fırat bölgesinde Akdeniz iklim
özellikleri, fakat buradan kuzeye ve doğuya gittikçe karasal iklim
özellikleri kendini gösterir. Orta Fırat bölümünde kış sıcaklık
ortalaması 0 derecenin altına düşmez. Yağış kışın görülür. Dicle
kesiminde ise karasal iklim egemendir. Burada yazlar çok sıcak ve
kurak, kışlar ise oldukça soğuktur. Kışın sıcaklık sıfır derecenin altına
düşer. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz sıcaklığı en yüksek olan
bölgedir. Yazın en yüksek sıcaklık yer yer 40-42 dereceyi bulur. Yıllık
sıcaklık ortalaması 15 derecedir.
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Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi’nde
kuşbazlık çok
yaygındır
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Bitkiler ve hayvanlar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği açısından
Türkiye’nin önemli bölgelerinden birisidir. Türkiye’deki bitki
türlerinin yaklaşık yüzde 35’ine bu bölgenin her yerinde
rastlanır. Bölgede 82’si endemik (bölgeye ait) olmak üzere
tehdit altında 384 bitki türü bulunur. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Türkiye’nin tarım bitkileri merkezlerinden biri olarak
kabul edilir. Bu bölgede, üretimi yapılan çeşitli tahıl türlerinin
yabani atalarına günümüzde de rastlamak mümkündür.
Bölgede ayrıca soğanlı bitkiler ve orkide türü bitkiler de
yetişir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim egemen
olduğu için ormanlara pek rastlanmaz. Ancak 700 metre
yükseklikten sonra meşe ormanları görülebilir.

Ormanlar

Bölgenin Özgün Bitkileri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kendine özgü bitkileri vardır. Bu
bitkiler Güneydoğu Anadolu’ya ait olmasına karşın bölgenin her ilinde
yetişmez. Bölgeye özgü en önemli bitkiler şunlardır: Ters Lale,
Diyarbakır Karpuzu (Diyarbakır) ve Antep Fıstığı (Gaziantep).

Ormanlık bölgeler genellikle
bozkır kuşağı üzerinde kalır.
Güneydoğu Toroslar’ın üzerinde,
Siirt’in kuzey bölgelerinde plato
ve dağlarda az miktarda meşe
ormanı vardır. Saf meşe
topluluğu olan bu ormanlara
“Doğu Anadolu Meşelikleri” adı
verilir. Siirt dolaylarında mazı ve
Diyarbakır çevresindeki ardıç
meşesi en yaygın olan meşe
türleridir. Dicle yakınlarında 600
metreye kadar inen yabani
meyve ağaçlarına rastlanır.
Diyarbakır yöresinde doğal
orman sınırı 2400 metreye kadar
çıkar. Bu sınırın daha
yukarısında ise alpin bitkiler yer
alır.
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Hayvanlar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
önemli bir zoocoğrafya kesişim
noktasında bulunur. Bölgede
toplam 324 kuş türü
kaydedilmiştir. Bunların yaklaşık
olarak 195 türü bu bölgede ürer,
geri kalanlar ise göçmen
kuşlardır. Bölgede koruma
gereksinimi olan pek çok kuş
türü de yaşamaktadır. Kelaynak
bunların başında gelir. Ayrıca
Toy (Otis Tarda), Boz Kirazkuşu
(Emberiza cineracea), Bozkır
Ötleğeni (sylvia conspicilaata)
bölgede yaşayan ve nesli tehlike
altında olan kuş türleridir.

Sürüngenler

Kelebekler

Bölgede yapılan alan çalışması
sırasında 3 kurbağa, 2
kaplumbağa, 13 kertenkele ve 14
yılan türü tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
pek çok kelebek türü tespit
edilmiştir. Kelebekler için
vadiler uygun yaşam ortamı
olmaktadır. Tanintanin Dağları
ile Beytüşşebap arasındaki derin
vadi bunlardan birisidir. Bu
bölgede bir seferde 104 tür
kaydedilmiştir. Aynı bölgenin
başka kesimlerinde ise
kaydedilen tür bunun iki katı
olmuştur.

Ceylan ve da¤
keçileri
Dağ keçisi otoriteler tarafından
zarar görebilir hayvan sınıfına
konulmuş yabani bir hayvandır.
Bu türün 1990’a kadar Nizip
çevresinde olduğu kaydedilmiş
fakat daha sonraki sürede yeni
kayda rastlanmamıştır.
Ceylanlar, genellikle açık
arazilerde ve çalılıklarda
bulunurlar. Bölgede ceylan
nüfusunun olduğu tek yer
Ceylanpınar Devlet Üretme
Çiftliği’dir.

Kelaynaklar

Kuﬂbazl›k
Kuşbazlık Güneydoğu Anadolu’da çok yaygındır.

Yaprak parmaklı keler

Fırat kaplumbağası

Sırtlan

En çok bakıp beslenen kuş türü güvercindir.
Güvercinler aynı zamanda takılarla süslenir.
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Geleneksel Mimarî
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mimarîsi Anadolu’nun diğer
bölgelerindeki gibi, geleneksel ve bölgesel etkenlerle
biçimlenir. Güneydoğu Anadolu mimarîsinde yöre insanının
yaşam tarzının ve toplumsal yapısının etkisi açıkça görülür.
Mimarî tarih, prehistorik döneme kadar uzanır. Bölge sırasıyla
Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Erken Türk Beylikleri,
Selçuklu ve Osmanlı dönemi uygarlıklarına beşiklik etmiş bir
yerleşmeler bütünüdür.
Erken dönemlerden itibaren İslam ve Hıristiyan kültürlerinin
sentezinden oluşan konut geleneği, önemli bir kültürel
birikime sahip Mezopotamya geleneğinin devamı
niteliğindedir. M.Ö. 8000’lerden bu yana yerleşim merkezi
olan bölge konutlarının merkez düzenini, genelde büyükçe bir
avlu etrafında yer alan eyvanlı mekânlar oluşturur. Yerleşim
dokuları dışa kapalı, içe dönük yapıdadır. Bu bölgedeki
yapılarda yalın ve doğal biçimler etkilidir. Ahşaptan çok taş
konut mimarîsi yaygındır. Ahşap malzeme kapılarda,
dolaplarda kullanılır. Bazen bir çeşme ya da dinsel merkezin
bulunduğu meydanı çevreleyen sokaklardan oluşan mahalleler
yerleşmelerin özelliğini yansıtır. Sokaklar genellikle insanla
beraber yüklü bir hayvanın geçebileceği ölçektedir. Sokakları,
bölgesel özelliklere göre bazen ahşap payandalı, taş konsollu
çıkmalar, bazen de yüksek bahçe ya da avlu duvarları sınırlar.

Konut Mimarîsi
Bölgede, genellikle yığma
sistemle yapılan taş evler dikkat
çeker. Tuğla, sırlı tuğla, mozaik
çini, alçı ve bölgeye özgü
yumuşak sarı taş genellikle
süsleme malzemesi olarak
kullanılır. Sıklıkla rastlanan üst
tepe pencereleri ışıklandırmayı
sağlar. Evler iklime, mevsimlere
göre planlanır. Güneye bakan
pencereler tercih edilir. Üst
katlar çıkmalarla sokağa açılır.
Evler yaşamın yoğun olarak
geçtiği bahçe ya da avluya
yönelirler.
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Özgün Evler
Bölgede antik dönemin en dikkat
çekici evleri Zeugma evleridir.
Zengin bir Roma kenti olan
Zeugma’nın geniş evleri
mozaiklerle kaplı, avlulu ve iki
katlıdır. Harran evleri özgün
yapılarıyla diğer Güneydoğu
Anadolu evlerinden ayrılır.
Burası taş ve toprak gibi yöresel
malzemeyle üretilmiş, balçıkla
sıvanmış konutlardan oluşan bir
yerleşimdir. Urfa evleri bitişik
nizamda, karmaşık düzendedir.
Genellikle iki katlıdır. Gaziantep
evleri yüksek avlu duvarları ve
dışa kapalı cephelerden oluşur.
Evler, sokaklardan kopuktur.
Yüksek duvarlar sokağa gölge
sağlar. “Hayat” denilen avlular
dikkat çeker. Diyarbakır’da da
avlusuz ev yoktur. Ahşap ve tuğla
kullanılmayan kagir evler
genellikle iki katlıdır. Diyarbakır
ve Silvan evleri Türk islam
mimarisinin özelliklerini taşır.
Siirt’te küçük pencereli, düz
camlı ‘Cas evleri’ yer alır.
Mardin evleri yer aldıkları
arazinin eğimine göre inşa
edilmiş, alttakinin damı,
üsttekinin terası olacak şekilde
düzenlenmişlerdir.

Diyarbakır

Mardin

Gaziantep

Halfeti (üstte ve altta)

Harran

Saraylar
Zeugma

Hasankeyf’teki Büyük Saray

Saraylar, M.Ö. 2. bine uzanan
tarihleriyle Güneydoğu
Anadolu’nun en eski mimarî
yapılarındandır. Yapı, plan ve
mimarî teknik açıdan üst düzey
özellikler gösterirler.
Hasankeyf’teki “Büyük Saray”,
Gaziantep Tilmen höyükteki
saray kalıntıları, Virantepe’deki
Artuklu Sarayı bölgenin belli
başlı saray mimarîsi
örnekleridir. Taş bloklarla
örülmüş cepheler, günümüze çok
az kalsa da özenli taş
işçilikleriyle dikkat çekerler.
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Kasımiye
Medresesi ve
Mardin Ovası
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Dinî mimarî
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kutsal alanların en eskileri
Neolitik Çağ’a aittir. Göbeklitepe Tapınağı M.Ö. 10.500’e
uzanan tarihiyle dünyanın en eski tapınaklarındandır. Gaziantep
yakınlarındaki Dülük köyünde kayaya oyulan tapınaklar dikkat
çeker. Bizans dönemiyle birlikte Hıristiyanlığın yayıldığı
bölgede yer alan Deyr-ul Zafaran Manastırı, Diyarbakır’daki
Keldani Katolik Kilisesi, Adıyaman’daki Mor Petrus Kilisesi
Hıristiyanlık taş mimarî örneklerinin dikkat çeken yapılarıdır.
Camilerin Şam Emeviye Camii modelini tekrarladığı görülür.
Silvan, Mardin ve Kızıltepe Ulu camileri bunun örnekleridir.
Diyarbakır Ulu Camii günümüze ulaşan en erken örnektir.
Mihrap ve kubbenin ilk uygulamaları Artuklu camilerinde
görülür. Avlulu ve pek çok taş odanın yer aldığı taş
medreselerin yanı sıra eyvan biçimli türbeler, kubbe ile örtülü
mezar anıtları olan kümbetler, bölgenin önde gelen dinî yapı
tiplerindendir.

Deyr-ül Zafaran Manastırı

Dülük

Harran Ulu Camii

Diyarbakır Ulu Camii

Siirt Ulu Camii

Deyr-ül Zafaran Manastırı

Siirt Ulu Camii

Hasankeyf El-Rızk Camii
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Su mimarîsi
Köprüler
Başta Dicle ve Fırat olmak üzere pek çok akarsuyun bulunduğu
bölgede özenli mimarî yapılardan biri de köprülerdir. Cendere Çayı
üzerindeki kesme taştan yapılan Cendere Köprüsü, Hasankeyf’teki
Artuklular döneminden kalan kabartmalarıyla dikkat çeken “Eski
Köprü”, Batman Çayı üzerindeki geniş taş kemerli Malabadi Köprüsü
bölgenin pek çok onarım geçirip günümüze kadar ulaşan özgün köprü
örneklerindendir.

Malabadi Köprüsü, Batman

Ongözlü Köprü, Diyarbakır

Şeytan Köprüsü, Adıyaman

Cendere Köprüsü, Adıyaman

Cendere Köprüsü, Adıyaman

Askeri mimarî
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
tarihöncesi devirlerden bu yana
yerleşim yerlerinin bir surla
çevrelendiği bilinir. Krallıkların
görülmesiyle birlikte
yerleşimlerin en yüksek yerleri
kale denilen yüksek duvarlarla
ve burçlarla çevrelenmiştir.
Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin
kaleleri, kesme taştan yapılan
Diyarbakır surları bölgenin
askeri mimarîsinin çarpıcı
örnekleridir.

Rumkale, Gaziantep
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El sanatlar›
Güneydoğu Anadolu topraklarında tarih boyunca pek çok
uygarlık yaşadı. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle bu
yörede ticari yaşam tarih boyunca canlılığını korudu. Ayrıca
farklı dinsel inanışların yayılıp kök salması da Güneydoğu
Anadolu kültürünü önemli ölçüde etkiledi. Özellikle el sanatları
bu tarihî birikimin izlerini taşır. Kilim dokumacılığının
geçmişinin M.Ö. 2000’li yıllara, cam işlemeciliğinin geçmişinin
ise M.Ö. 4000 yıllarına dayandığı bilinmektedir. Bölgede
dokumacılık, kilimcilik, battaniyecilik, bakırcılık, gümüş ve altın
işlemeciliği, taş işlemeciliği, sedefçilik, ağaç işlemeciliği,
kazazlık, keçecilik gibi pek çok el sanatı yaşatılmaktadır. Bu el
sanatlarında farklı dinsel inançların ve kültürlerin izlerini görmek
mümkündür. Örneğin dokumacılıkta Orta Asya şaman inancının,
bakırcılıkta Selçuklu döneminin, taş işçiliğinde Artuklu ve
Osmanlı taş oymacılığının etkileri açıkça görülür. Modern
yaşamın yaygınlaşmasıyla bazı el sanatları unutulmaya yüz tutsa
da bölgede turizmin gelişmesi ve Güneydoğu Anadolu
Projesi’nin uygulanması bunların yeniden canlandırılmasını
sağladı.

Kutnuculuk 
Kutnu, ipekli ve pamuklu bir
dokuma türüdür. Kumaş çeşitli
boyalara defalarca batırılarak
kendine özgü motif ve renk
kazanır. Kutnu, Arapça bir
sözcük olup "pamuklu“ anlamına
gelir; bir yüzü ipekli, bir yüzü
pamuklu, desenli bir kumaştır.
Kutnu, parlak ve mat çizgilidir;
üzeri çiçek desenli olanları da
vardır. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde Gaziantep’te
gelişmiş bir el sanatıdır.
Kutnuculuk sanatı bölgeye
1900’lü yıllarda Suriye’den göç
eden Halepli ustalar tarafından
getirilmiştir. Kutnu, Osmanlı
döneminde saray giysilerinde
olduğu gibi Anadolu giysilerinde
de kullanılmıştır.

Dokumac›l›k
Dokumacılık, geleneksel el
sanatları içinde en yaygın
olanlardan biridir. Dokuma
ürünleri, kumaşlar ve sergi
olarak iki gruba ayrılır. Bunlar,
tarım ve hayvancılıktan elde
edilen malzemelerden yapılır.
Yün, kıl, tiftik, ipek, pamuk en
yaygın kullanılan malzemelerdir.
Bu malzemelerden kumaş, halı,
keçe, kilim gibi değişik kullanım
ürünleri üretilir. Dokuma
ürünlerinde çiçek, kuş, yılan gibi
motifler işlenir. Aynı desen
Türkiye’nin değişik bölgelerinde
değişik isimler alabilir. Örneğin,
Siirt ve Şırnak’ta “parmak
motifi” Sivas’ta “toplu kilim
nakışı” olarak adlandırılır.
Bölgede dokumacılık halıcılık,
kilimcilik, abacılık,
battaniyecilik, ipek dokumacılığı,
kazazlık ve kutnuculuk gibi
çeşitli biçimlerde yapılır.

Tezgahta, ince yün
iplikten seyrek
dokulu bir kumaş
türü olan ehram
dokunuyor.

Antep
işi

Keçe yapımında
büyük fiziksel güç
harcamak
gerekmektedir.
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Kilimcilik
Kilimler genellikle koyun yünü,
keçi kılı ve deve tüyü gibi
malzemeden yapılır. Bu
malzemeler uygun işlemlerden
geçirilerek kök boyayla boyanır.
Kilim desenleri dokuyanın
duygularını, yörenin yaşam
biçimini ve geleneksel kültürün
özelliklerini taşır. Kilimlerin
katlanarak taşınması özellikle
göçerlerin yaşamı için çok
kullanışlıdır. Kilimler bazen Siirt
kilimi, Jirkan kilimi, Antep kilimi
gibi yöresine göre; bazen de
Kürt kilimi, Yörük kilimi, Afşar
kilimi, Karakeçili kilimi gibi
desenlerine göre adlandırılır.
Kilim desenleri sadece süsleme
için değil, insanların dileklerini
ve umutlarını anlatmak için de
kullanılır. İbrik deseni, kilimi
dokuyan kadının çocuk
beklediğini anlatır. Çiçek
motifleri mutluluğu; nilüfer
çiçeği yalnızlığı; koç boynuzu
motifi bereketi, kuvveti, sağlığı,
uğuru ve uzun ömürlü olmayı
anlatır.

Yemeniler

Sedefçilik
Güneydoğu Anadolu’da sedef
kakılmış çeşitli kullanım eşyaları
üretilir.

Gümüﬂ 
‹ﬂlemecili¤i
Midyat

Bak›rc›l›k
Bütün yörede çok yaygın bir el
sanatıdır.

Gümüş işlemeciliği bölgede uzun
bir geçmişe dayanır. Gaziantep’e
bağlı Karkamış, Dülük, Belkıs
gibi yerleşim yerlerinden ve
höyüklerden çıkartılan gümüşler
bunu göstermektedir. Gümüş
atölyeleri Gaziantep’te yeniden
hızla gelişmeye başlamıştır.
Gümüş işçiliği Mardin’de de
yaygın olarak görülür ve burada
"telkâri“ olarak adlandırılır.
Telkâri, tel halindeki gümüş ve
altını tahta üzerinde açılmış
oyuklara gömerek yapılan
süslemedir. Mardin’in Midyat
ilçesi bu el sanatının merkezi
gibidir.
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Müzik ve Halk oyunlar›
Halk oyunlar›
Güneydoğu Anadolu halk
oyunları günlük yaşamı, doğa
olaylarını, toplumsal ilişkileri,
aşkı, dostluğu, dayanışmayı konu
alır. Türkiye’nin belirli
bölgelerinde o yöreye özgü halk
oyunları oynanır. Bunlar oynama
biçimine ve oynayanların
birbiriyle ilişkisine göre farklılık
gösterirler. Türkiye, halk
oyunları açısından değişik
bölgelere ayrılır. Örneğin, Horon
Bölgesi (Karadeniz), Zeybek
Bölgesi (Ege, Güney Marmara),
Teke Bölgesi (Batı Akdeniz) ve
Halay Bölgesi (Güneydoğu
Anadolu) vardır. Güneydoğu
Anadolu bölgesi halk oyunları
halay türündendir. Halaylar,
adımları genelde ayak figürlerine
dayanan, davul-zurna eşliğinde,
kadın ve erkeğin birlikte
oynadığı bir oyundur.

Halay
Halay oyunu Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
oynanan halk oyunlarının genel adıdır. Halay sözcüğü insan topluluğu
anlamına gelen “alay”dan türetilmiş olup birlik, beraberlik ve
süreklilik anlamına gelir. Bu halk oyunu davul-zurna eşliğinde en az üç
kişiyle oynanır. Halaylar hem toplu ve düz sıra, hem de halka şeklinde
dizilerek oynanabilir. Kadın erkek birlikte düzenli ritimle ve ayak
vurularak oynanan bir oyundur. Eller omuzdan, parmaktan veya belden
tutulur. Halayın başındaki kişiye “halay başı”, sonundaki kişiye de
“poççik” denir. Halaylarda mendil sallama önemli bir yer tutar.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi halk oyanları açısından oldukça zengindir.
Her kentin kendine özgü halk oyunları vardır. Yörede oynanan belli
başlı halk oyunları şunlardır: Sal oyunu, hasat oyunu, barış oyunu
(Adıyaman); Girani, Delilo, Çepik (Batman); Çepikli, Şirin Nar, Barak
Halayı (Gaziantep); Kımıl (Şanlıurfa)

Kına gecesi

Müzik
Güneydoğu Anadolu Müziği Orta
Asya Türk kültürü, Anadolu
kültürü ve İslam kültürü
özelliklerini taşır. Bölgede
bulunan her kentin kendine özgü
kültürel yapısı müziklerine de
yansımıştır. Binlerce yıllık bir
geçmişi olan yörenin halk müziği
acıyı, ayrılığı, yiğitliği, aşkı,
sevgiyi ve dostluğu konu edinir.
Halk müziği parçalarına bütün
Türkiye’de olduğu gibi bu yörede
de türkü denir. Bölgede anonim
halk müziği yanında bestelenmiş
şarkı ve gazellere de rastlanır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
geleneksel tekke müziği de
önemli bir yer tutar. Yöre
müziğinde kullanılan müzik
aletleri, davul, zurna, tef, cura,
cümbüş, keman, bağlama, kanun,
kaval, darbuka ve neydir.
Güneydoğu Anadolu’dan Türkiye
çapında pek çok ünlü sanatçı
çıkmıştır.
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Yöre
K›yafetleri
Güneydoğu Anadolu geleneksel
kıyafetleri coğrafya koşullarının,
geleneklerin ve yaşam biçiminin
özelliklerini taşır. Geleneksel
kıyafetler bölgenin her ilinde
farklı özellikler gösterir. Bu
kıyafetler varlığını daha çok
köylerde sürdürmektedir. Yörede
kadınlara ve erkeklere ait çeşitli
geleneksel kıyafet vardır.
Kadınların başına bağladığı
örtüler, kullanıldığı ile göre
değişiklikler gösterir. Meşref,
tepelik, ahmediye, altuniye puşu
Gazintep’e aittir. Yamşah denilen
eflatun renkli, ipek başörtüsünü
Şanlıurfa’da hem kadınlar, hem
erkekler kullanır. Kofi, Mardin ve
Batman’da kullanılan siyah
örgülü bir başörtüsüdür.
Kıyafetler kentlere göre farklılık
gösterir. Daha çok Mardin ve
Gaziantep’te görülen “üçetek”,
önü boydan boya açık, yanları
ise bele kadar yırtmaçlı bir
kıyafettir. Şanlıurfa’da şale,
Mardin’de fistan giyilir. Fistan,
yakası yuvarlak, beyaz ve krem
renkli bir kıyafettir. Bu kıyafetin
üzerine gümüş, gümüş-altın
telleri ile veya renkli nakış
ipliklerinden çeşitli desenler
işlenir. Zıbun, iç gömleğin
üzerine giyilir; helezonik şekiller
halinde gümüş, altın ve inci ile
işlemeler yapılır. Erkek
kıyafetlerinde şalvar, Cezayir
yeleği Gaziantep’e özgüdür. Aba
ve Urfa kürkü Şanlıurfa’nın,
şalşepik ise Siirt ve Şırnak’ın
geleneksel kıyafetleridir. Celok
veya kurtek, sarı ve kırmızı
renklerin egemen olduğu bir
gömlektir. Daha çok Batman
yöresinde giyilir.

Batman’dan
bir kadın baş
süslemesi
(üstte);
kadınlarda
dövme
yaygındır
(sağda).

Yöreye özgü eflatun renkli
başörtülü kadınlar (solda);
şalşepik kumaştan (sağda)
giysileriyle Şırnaklılar (üstte).
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Güneydo¤u Anadolu mutfa¤›
Güneydoğu Anadolu mutfağında buğday ve bulgur en çok
kullanılan malzemelerdir. Bunun yanında nohut, mercimek,
pirinç gibi bakliyat da yaygın olarak kullanılır. Süt ürünleri ve
kırmızı et, bölgenin diğer önemli mutfak malzemeleridir.
Kırmızı et olarak daha çok koyun eti tercih edilir. Bu besin
ürünleri değişik baharatlar, acılı ve salçalı malzemelerle
karıştırılarak çok çeşitli yemekler yapılır. Bölge mutfağı
Türkiye’de kebap türleri, çiğ köfte ve lahmacunla
simgeleşmiştir. Etli-bulgurlu köfteler, kebaplar, çorbalar, etlisebzeli yemekler bölge mutfağının zengin yemek çeşitlerini
oluşturur. Yoğurdun pişirilerek et, sebze ve tahılla
karıştırılmasıyla yapılan yemek çeşitlerine rastlanır. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi mutfağında çörek ve ekmek çeşitleri,
pekmezden elde edilen yiyecekler, tatlılar, piyaz ve salatalar
her kentte değişik biçimlerde yapılır. Bu durum beslenme
tarzının “üretilenin tüketilmesi” şeklinde olması ile
bağlantılıdır.

Yeni dünya kebabı

Lahmacun ve kebap çeşitleri

Et ve Et
Yemekleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
hayvancılık temel geçim
kaynaklarından biridir. Bu
durum bölge mutfağında et
ürünlerinin yaygın olarak
tüketilmesine yol açmıştır.
Güneydoğu Anadolu’da yapılan
kebaplar lezzetinden dolayı
Türkiye’nin hemen her yerine
yayılmıştır. Kebaplık etler,
baharatlar ve acılı-ekşili
karışımlarla terbiye edilir ve
daha çok kömür ateşinde
pişirilir. Kebap olarak pişirilen
et, kıyma ve kuşbaşı olarak
kullanılır. Kebaplar, sebzeli,
meyveli ve sade olarak
pişirilebilir. Bölge mutfağında et,
sebze ve meyvelerle
karıştırılarak yahni ve

dolmalarda da bolca kullanılır.
Bölgede pişirilen belli başlı
kebap türleri şunlardır: Kemeli
tike kebabı, yenidünya kebabı,
patlıcan kebabı, yoğurtlu kebap,
büryan, haşhaş kebabı, soğanlı
kebap, domatesli kebap, alinazik.
Belli başlı etli yemekleri ise kelle
paça, incik haşlaması, paşa
köftesi, frenk tavası, soğan
tavasıdır.

İç pilav

Yuvarlama

Pilavlar
Güneydoğu Anadolu bölgesi’nin
mutfağında buğday ve buğday
ürünleri çok önemli bir yer tutar.
Pilavlar bölge mutfağının
vazgeçilmez yemeklerini
oluştururlar. Bölgede pişirilen
pilavlardan bazıları duvaklı
pilav, şehriyeli pilav, mercimekli
pilav, ciğerli pilav, meyhane
pilavı, firikli pilav, mığrıbi
pilavıdır. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin bütün kentlerinde
yapılan çiğ köfte ve içli köfte de
yörenin sembolü haline gelmiş
yemek türlerindendir.
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Şiveydiz

Çorbalar
Bölge mutfağında bulgurla ve
mercimekle pişirilen çorbalar
yaygındır. Ayrıca yoğurtlu
çorbalar da Güneydoğu Anadolu
mutfağında önemli bir yer tutar.
Çorbalar sade suyla olduğu gibi,
sütlü, ayranlı ve et sulu olarak
da pişirilir. Lebeniye, alaca
çorba, ezo gelin çorbası, dövmeli
alaca çorba, yoğurtlu çorba,
börek çorbası, keme çorbası,
şiveydiz çorbası, tarhana çorbası
bölgede pişirilen belli başlı
çorba türleridir.

‹sot ve salça
Şanlıurfa’nın ünlü kırmızı pul
biberi isot, yemeklerde çok
kullanılır. Domates ve biber
salçasının da yöre mutfağında
önemli yeri vardır.

Şöbiyet

Tatl›lar

Baklava

Güneydoğu Anadolu’nun üzüm
yetişen bölgelerinde üzümden
elde edilen tatlı çeşitleri oldukça
fazladır. Üzüm suyuna elma,
ayva ve kış kabağı gibi meyveler
katılarak reçel yapılır. Ayrıca

Mırra (solda)
hazırlaması zor ve uzun,
yöreye has bir kahve
çeşididir. Meyan
kökünden elde edilen
meyan şerbeti (üstte)
serinletici bir yaz
içeceğidir.

üzüm suyundan pestil ve sucuk
gibi tatlılar da üretilir. Bölgede
en yaygın görülen tatlı türü
baklavadır. Özel günlerde tatlı
olarak lokma ve helva yaygın
olarak tüketilir. Bölge
mutfağında sütlü tatlılar da geniş
bir yer tutar. Tene helvası, top
helvası, nişe bulamacı, şıllık,
şöbiyet, bülbül yuvası, dolama,
fıstık ezmesi, fıstıklı kadayıf,
burma kadayıf, nuriye tatlı,
zingil, revani, halbur hurma,
küncülü akıt, şekerli leblebi,
Mardin badem şekeri yörenin
tatlılı yiyecek türlerini oluşturur.

ﬁabut bal›¤›
Büyük pullarla kaplı, iki çift
bıyığı bulunan, kuyruk yüzgeci
çatallı bir tatlı su balığıdır. 25-50
cm. uzunluğundadır. Sırtı koyu
kahverengi, karnı kirli sarıdır.
Beyaz etli, Dicle ve Fırat
nehirlerinin en lezzetli balığıdır.
Atatürk Barajı'nda üretimine
başlanılmıştır.
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Yeni Asur Dönemi, Üçtepe
buluntuları
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Güneydo¤u Anadolu’nun tarihi
Fırat ve Dicle nehirleriyle sulanan
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzey
Suriye ve Mezopotamya geçişindeki
konumuyla insanlık tarihi boyunca
kültürlerin, dillerin, dinlerin
yayılmasına, ticaretin gelişmesine ve
medeniyetlerin kurulup yıkılmasına
sahne olumuştur. Bugüne kadar
bölgede yapılan arkeolojik
araştırmalarda 800’ün üzerinde
yerleşim yeri tespit edilip, bunların
yaklaşık 100 tanesinde kazı
yapılarak tarihöncesi çağlar büyük
ölçüde aydınlatılmış durumdadır. Bu
bölge, Anadolu tarihinin
kilometretaşı niteliğinde olan tüm
evrelerine ait izler barındırır.
Günümüzden yaklaşık 40.000 yıl
önce bölgedeki ilk insan toplulukları
taş aletler yapmış ve çevredeki hazır
besin kaynaklarını tüketip avlanarak
doğal barınaklarda yaşamıştı. Bu
insanlar daha sonraları tarım
yapmaya, hayvan ehlileştirmeye, ev
inşa etmeye, kaplarını üretmeye ve
maden kullanmaya başladı. Böylece
günümüzden yaklaşık 10.000 yıl
önce ilk köyler ortaya çıktı,
sonrasında kaleler yapıldı.
Krallıklar ve imparatorluklar
bölgede hüküm sürdü.
Mezopotamya’da kullanılmaya
başlanan yazı, ticaretin gelişmesiyle
M.Ö. 2000’de Anadolu’ya bu
bölgeden geçerek girdi. M.Ö.
1500’lerde göçebe kavimlerin
Anadolu’ya gelmesiyle yıkılan Hitit
İmparatorluğu’nun mirasçıları son
olarak Güneydoğu Anadolu

Bölgesi’nin batı kesimine yerleşti.
Bundan sonraki dönemlerde
bölgenin kontrolü hiç ara vermeden
sürekli el değiştirdi. Mücadelelerin
odağında doğu ve batı kültürlerinin
genişleme ihtiyacı yatıyordu.
Persler-Makedonlar, PartlarRomalılar, Sasaniler-Bizanslılar ve
İslam Orduları-Haçlı Orduları gibi
zamanla adları değişen bu iki kutup
arasında gidip gelen siyasi iktidar
mücadeleleri yaklaşık 2000 yıl
boyunca bölgeye hakim oldu. 9.
yüzyıldan itibaren Türkler, 11.
yüzyıldan itibaren Moğollar da bu
hakimiyet mücadelesine katıldı. 16.
yüzyılda Osmanlılar’ın tüm
bölgedeki hakimiyetine kadar savaş,
göç ve istilaların yaşandığı karmaşa
dönemi devam etti. 20. yüzyıl
başlarında Osmanlı Devleti’nin
çöküşü başladı ve 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra tüm toprakları
işgal edildi. Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nın ardından Osmanlı
saltanatı son bulurken Türkiye
Cumhuriyeti kuruldu ve
günümüzdeki sınırlar tayin edildi.
Güneydoğu Anadolu’da bugüne
kadar büyük yıkımlar yaşanmış olsa
da, bu durum aynı zamanda
bölgenin kültürel zenginliğinin
artmasını sağladı. Günümüz
kültürünün temelinde yer alan
birçok unsur burada gelişti veya
buradan geçerek yayıldı. Dinî
merkez, askerî mevzi ve ticaret
yolu olarak her çağda önemini
korudu.
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geçerek üretime başladıkları, sosyal
hayat, hukuk, iş bölümü, toplum düzeni
ve idarî yapıyı, kısacası ilk medeniyetleri
oluşturdukları yer burasıdır.

Mezopotamya ve
Bereketli Hilal

Mezopotamya, eski Yunanca'da "iki
nehir arasındaki yer" anlamına gelir.
Dünyan›n ilk köyleri,
Günümüzde Irak, doğu Suriye ve
ilk üretimcileri
Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan,
Fırat ve Dicle arasındaki
İnsanoğlunun Güneydoğu
bölgedir. Mezopotamya,
Anadolu’daki en eski yerleşim
verimli toprakları ve
yerleri Paleolitik Çağ’a kadar
yaşama uygun iklim şartları
uzanır. Eski Taş veya Yontma Taş
sayesinde tarih boyunca
Çağı olarak da bilinen bu
farklı kavimlerin birarada
dönemde insanlar geçici
yaşadığı bir bölge oldu. Uzun
doğal barınaklarda yaşayıp,
süre devam eden göçler,
avcılık ve toplayıcılık yaptı.
hem siyasi iktidarın belirli
Gaziantep’te Dülük Şarklı
bir çizgi izlemesini
Keber Mağarası, Sakçagözü
engelledi, hem de kültürel
ve Fırat Havzası,
ve teknolojik anlamda kent
Adıyaman’da Pirin
ve toplumların gelişimini
Mağaraları ve Şehramuz,
körükledi. Bilinen ilk okur
Asur kabı, M.Ö. 7. yüzyıl
Diyarbakır’da Hilar Mağaraları
yazar topluluklara ev
bu döneme ait buluntu
sahipliği yaptı. Sümerler,
yerlerindedir. İnsanlığın avcı-toplayıcıAkadlar, Persler, Babilliler ve Asurlular
burada yaşadı. Mezopotamya ile
Anadolu arasınaki bağlantı noktasında
yer alan Güneydoğu Anadolu, bölgenin
kuzey kapısı konumundadır. Doğu
Akdeniz kıyılarından başlayıp kuzeye
doğru ilerleyen, Toroslar’ın güneyinden
doğuya dönerek Dicle Vadisi’nin
doğusundan güneye doğru inen bir hattın
oluşturduğu ve Bereketli Hilal olarak
adlandırılan bölge büyük ölçüde
Mezopotamya sınırları içindedir. İlk
insan topluluklarının yerleşik hayata
Gaziantep’teki dolmen mezarlar

Anadolu Tarihi
M.Ö. 1900

M.Ö. 400.000
İstanbul Yarımburgaz’da
Afrika’dan kuzeye göç
eden insanlar konakladı

M.Ö. 3000-2500

Hitit Devleti kuruldu

Kent devletlerinin ilk örneği
Troya

M.Ö. 2000
M.Ö. 10.000’ler
Diyarbakır Çayönü’nde
ilk köy yerleşimi

Asur ticareti ile
Anadolu’da yazı
yaygınlaşıyor
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Göbekli Tepe’deki
üzeri hayvan resimli
dikilitaşlardan biri

geçerek yayıldı. Bu dönemde bilinen
merkezlerin bazıları Nevali Çori, Kurban
Höyük, Girikihaciyan, Hassek Höyük,
Lidar, Samsat ve Girnavaz’dır.

Krall›klar ve yaz›n›n
Anadolu’ya giriﬂ yeri
derleyici ve
göçebelikle
geçen hayat
tarzı bir milyon
yıldan fazla sürdü; sonrasında yerleşik
hayata geçilerek tarım yapılmaya, hayvan
evcilleştirilmeye ve köyler kurulmaya
başladı. İnsanoğlu doğa ile olan
mücadelesini ilk kez bu dönemde kendi
lehine çevirmeyi başardı. Üretimle
birlikte gelen yerleşik yaşam, köylerin
ve giderek kentlerin kurulmasına yol açtı.
Neolitik Çağ veya Yeni/Cilalı Taş Çağı
adı verilen bu dönem, M.Ö. 11.000’lerde
başladı ve yaklaşık 6 bin yıl sürdü.
Bölgedeki önemli Neolitik merkezler
arasında Çayönü, Göbekli Tepe ve
Mezraa Teleilat vardır. Daha sonra
üretim gelişti ve özellikle madencilikte
önemli ilerlemeler görüldü. Döküm
tekniği ve iki ayrı maden filizinin birlikte
eritilerek kullanılmasıyla yaklaşık M.Ö.
6. binyılda Kalkolitik Çağ başladı. Bakır
Taş Çağı adı da verilen bu dönemde
gelişkin köyler kuruldu. Bölgede
belirgin olarak Kuzey Suriye ve
Mezopotamya etkileri ortaya çıktı.
Kalkolitik Halaf, Obeyd ve Uruk
kültürleri Güneydoğu Anadolu’dan

Silindir mühür baskısı, M.Ö. 1. binyıl

Krallıkla yönetilen bağımsız şehir
devletleri ilk olarak yaklaşık M.Ö.
3.000-1.200 yılları arasına tarihlendirilen
İlk (Eski), Orta ve Son olarak üçe ayrılan
Tunç Çağları’nda ortaya çıktı. İklim
koşullarının değişmesiyle artan nüfus,
daha fazla sayı ve türde mal üretme
ihtiyacını doğurmuştu. Bu çağda sosyal,
dinsel ve teknolojik değişimler birbirini

Yesemek Heykel Atölyesi’nde sfenks taslağı

M.Ö. 900-580
M.Ö. 1269
Hititliler ile Mısırlılar arasında dünyanın ilk
yazılı antlaşması Kadeş Antlaşması imzalandı

M.Ö. 1450-1180
Hitit Devleti
imparatorluğa dönüşüyor

Doğu Anadolu’da Urartu
Devleti

M.Ö. 750-300
M.Ö. 1200’ler
Demiri eritecek teknoloji
geliştiriliyor

Batı Anadolu’da Frig
Devleti
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Hitit kabartmaları

izledi. Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla
elde edilen tunç, madencilikte olduğu
kadar, yaşam biçiminde de önemli oldu.
Aletler, kaplar, süs eşyaları ve silahlar
sert bir alaşım olan tunçtan yapılmaya
başlandı, tunç silahlara sahip olan
ordular üstünlük kazandı.
Mezopotamya’da 4. bin yıl sonlarına
doğru merkezî yönetimin etkisinin
azalmasıyla yeni politik ve ekonomik
biçimler ortaya çıktı ve Anadolu göç
dalgalarına hedef oldu. Böylece yeni
organizasyonlar ve yerleşimler ortaya
çıkmaya, yeni şehirler ve çevreleriyle
birlikte küçük devletler kurulmaya
başladı. Ticaret gelişti; Ege, Orta Doğu
ve Balkanlar'ı kapsayan geniş bir ticaret

ağı kuruldu. Orta Tunç çağında Asurlu
tüccarlar vasıtasıyla yazı Anadolu’da da
kullanılmaya başlandı ve Anadolu tarih
çağlarına girdi. Asur Ticaret
Kolonileri’nin Orta Anadolu’ya gitmek
için kullandıkları kervan yollarının
tamamı Güneydoğu Anadolu’dan
geçiyordu. Bunu takip eden yüzyıllarda
Anadolu’da ilk merkezî devlet olan Hitit
Devleti kuruldu. Bu devlet kısa sürede
genişleyerek imparatorluk haline geldi
ve Tunç Çağları’nın sonuna kadar
Anadolu’ya hakim oldu. Güneydoğu
Anadolu’da ise Hurri-Mitanni devleti
çağa damgasını vurdu. Hurriler özellikle
mitoloji alanında güzel eserler verdi ve
bu konuda komşuları Hititler üzerinde,
daha sonra da Fenikeliler ve Geç Hititler
aracılığıyla Ege ve Yunan dünyasında
büyük ölçüde etkili oldu. Hurriler’de din
sağlam kurallara dayalı olarak, güçlü
rahipler elinde çok iyi örgütlenmişti. Bu
yüzden Hurri dini Hitit ülkesine de
yayıldı. Özellikle M.Ö. 2. bin yılın
ortalarında, Hurri kökenli halkın büyük
çoğunluğu oluşturduğu, fakat
idarecilerin Mitanni kökenli olduğu
Hurri-Mitanni devleti, Mısır ve Hitit
devletleriyle birlikte Önasya dünyasının
üç süper gücünü oluşturmaktaydı. Bu
devlet daha sonra Hititler’den önemli
darbeler alarak zayıfladı ve yaklaşık
M.Ö. 13. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl
başlarında Hitit Devleti ile birlikte
Önasya ülkelerini yerle bir eden Ege
Göçleri ve Deniz Kavimleri’nin istilası
sonucunda tarih sahnesinden silindi.
Güneydoğu Anadolu’da bu dönemin

Anadolu Tarihi
M.Ö. 700-546
Batı Anadolu’da Lidyalılar
para kullanmaya başladı

M.Ö. 546-334
Anadolu’da Pers istilası

M.Ö. 334
M.Ö. 600-300
Güneybatı Anadolu’da Likya
Devleti

Makedonya Kralı
Büyük İskender’in
Asya Seferi
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önemli merkezleri arasında Coba Höyük,
Gedikli, Horum, Şaraga, Tilbeşar,
Tilmen, Yarım ve Zincirli höyükleri
vardır.

Çöken Hitit
‹mparatorlu¤u’nun
son izleri
Demir Çağları, M.Ö. 12. yüzyıl
başlarındaki Ege Göçleri ve Deniz
Kavimleri’nin istilasının Önasya
ülkelerinde yol açtığı enkazın üzerinde,
özellikle de Anadolu’da yaşanmaya
başladı. Hitit Devleti yıkıldıktan sonra
halkın büyük kısmı güneye göç etti ve
Fırat ile Akdeniz/Niğde arasındaki
bölgeye yerleşti. Hitit geleneklerini
devam ettiren küçük krallıklar veya şehir
devletleri kurarak birkaç yüzyıl daha
yaşadıktan sonra M.Ö. 8. yüzyıl
sonlarında Asur Devleti’nin hakimiyeti
altına girerek ortadan kalktılar.
Bunlardan Güneydoğu Anadolu’da
olanlar, Gaziantep Fevzipaşa/Zincirli’de
Sam’al Krallığı, Nurdağ/ Sakçagözü’deki
krallık, Karkamış (Karkhamissa) Krallığı
ile Adıyaman’da başkenti
Samuha/Samosata/Samsat olan Kummuh
(sonraki Kommagene) Krallığı’dır.
Önceleri, Eski Hitit sanat geleneklerini
devam ettirseler de, daha sonra Asur ve
Aramiler’den etkilenerek kıyafet, dinsel
öğeler, saç-sakal biçimi gibi tasvir
sanatında yeni gelişim ve etkileşimler
ortaya koydular. Yesemek Heykel

Atölyesi, Zincirli ve özellikle de
Karkamış buluntuları bu durumun en iyi
örneklerdir. M.Ö. 1. binyılda Geç Hitit
Devletleri’ni takip eden dönemde
yaklaşık 300 yıl süreyle İran kökenli
Med ve Pers hakimiyetleri görüldü.
Bunu Büyük İskender ve Hellenistik
devletler takip etti. M.Ö. 1. binyılın
hemen başlarında, bölgedeki genel
karışıklıktan yararlanarak hareketlenen
ve çöl kavimleri olarak adlandırılan Sami
kökenli Arami kavmine mensup kabileler
tarafından Kuzey Mezopotamya,
Güneydoğu Anadolu ve hatta Orta
Anadolu’nun güney kesimleri işgal

Nemrut Dağı Tapınağı ve tanrı Zeus heykeli

M.Ö. 331
Büyük İskender Pers
ordularını Gavgamela
Savaşı’nda yendi

M.Ö. 30- M.S. 395
Anadolu’da Roma devri ve
Hıristiyanlığın yayılması

325
M.Ö. 323-30
Hellenizm Devri: Büyük İskender ve
ardıllarının kurduğu devletler

I. Ökümenik
İznik’te
toplandı
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tarafından yıkılmasıyla,
toprakları galip devletler
tarafından paylaşıldı ve
Anadolu’nun Kızılırmak’a
kadar olan doğu bölümü
Medler’in eline geçti.
Medler’in ve daha sonra bu
mirası onlardan teslim alan
Persler’in bölgedeki
hakimiyeti pasif bir
hakimiyetti. Sadece vergi
toplamak ve otorite kurmak
üzere, kendilerinden veya
Eski Mezopotamya’nın en ünlü kentlerinden Dara’nın su kanalları
yerli işbirlikçileri arasından
yöneticiler tayin etme
edildi. Bunlardan Bit Zamani Kabilesi
yolunu seçmişlerdi. Persler’in bu
Diyarbakır civarına, Bit Adini Kabilesi
dönemden kalan en önemli eseri Ege
Fırat’ın büyük kıvrımı içinde
kıyılarında Efes ve Sardes’ten başlayıp
Şanlıurfa’nın batı kesimine, Bit Agusi
tüm Batı ve Orta Anadolu’yu kat ettikten
kabilesi Adıyaman’ın güney kesimine,
sonra muhtemelen Malatya civarından
Bit Gabbar kabilesi Gaziantep civarına
veya Zeugma’dan Fırat’ı geçerek Halep
yerleşti. Bu Arami kabileler, sonraki
veya Diyarbakır üzerinden Babil’e,
Medler ve Persler gibi pasif kalmayıp,
oradan da başkentlerinden birisi olan
özellikle Geç Hitit Krallıkları bölgesinde
Güneybatı İran’daki Susa’ya kadar
yerli halkla karışarak kaynaştılar.
uzanan 2500 km. uzunluktaki Kral
Sonuçta dil, din, kültür, sanat, hayat tarzı
Yolu’dur. Yaklaşık 300 yıl süren İran
ve hatta şehircilik gibi konularda ortaya
kökenli hakimiyet süresince bölge
yeni bir sentez kültür, karışık bir halk
halkının kendi dinini yaşadığı, kendi
çıktı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin,
dilini konuşup yazdığı, geleneklerinden
M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren Kuzey
ve sanat alışkanlıklarından vazgeçmemiş
Mezopotamya’da kurulmuş güçlü Asur
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum,
Devleti’nin hakimiyetine girmesine
Büyük İskender’in Asya Seferi için
rağmen, M.Ö. 9. yüzyılda kurulan ve
bölgeyi istila ettiği M.Ö. 330 yıllarına
merkezi Tuşpa/Van olan Urartu Devleti
kadar devam etti. Makedonya Kralı
de bölgeye zaman zaman hakim oldu.
Büyük İskender, M.Ö. 334 yılında
M.Ö. 7. yüzyıl sonlarında, önce Urartu
Persler’den intikam almak üzere çıktığı
Devleti’nin İskitler tarafından, Asur
Asya Seferi sonucunda, tarihöncesi
Devleti’nin de Medler ve Kaldeliler
çağlardan beri çeşitli kültür merkezleri,

Anadolu Tarihi
673-678/716
Konstantinopolis İslam
ordularınca kuşatıldı
Anadolu İslam kültürüyle
tanışıyor

1025
Bizans (Doğu Roma)
İmparatorluğu çöküş
dönemine girdi

395

726-843

Roma İmparatorluğu Doğu
ve Batı olarak ikiye
bölündü

İkonakırıcılık dönemi:
Kiliselerdeki figürlü resimler ve
ikonalar tahrip edildi
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devlet veya imparatorluklara ev sahipliği
Do¤u Roma’n›n do¤u
yapmış başkentleriyle ve çeşitli
s›n›r› ve Bizans
coğrafyalardaki ülkeleriyle birlikte
bilinen Eski Dünya’nın tamamını
egemenliği altına aldı. İskender’in
Hellenistik Krallıklar’dan biri olan
ölümüne kadar (M.Ö. 333-323)
Selevkos Krallığı, Suriyebüyük bir kararlılıkla Yunan ve
Mezopotamya ve
Makedonlar’la İranlılar’ı
Anadolu’nun güney
kaynaştırma çabası
kesimindeki hakimiyetini
sonucunda, eski dinler,
M.Ö. 1. yüzyıla kadar
gelenekler, sanat ve
devam ettirdi, fakat bu
kültür değerleri
dönemlerde sık sık
birbirinden etkilendi
Roma Devleti’nin
ve sonuçta yeni bir
tacizlerine maruz
sentez ortaya çıktı. Bu
kaldı. Bu arada M.Ö. 2.
sentezin etkileri,
yüzyıl ortalarında otorite
Bizans’ın içlerine ve hatta
boşluğundan faydalanan
Rönesans’a kadar uzun yıllar
Aramiler Edessa’da Abgar
devam etmiştir. Bölgede
Prensliği’ni kurdular ve daha
Büyük İskender’in sikkesi
yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl
sonra bölgede Hıristiyanlığı
ortalarına kadar süren
kabul eden ilk topluluk
Hellenistik Krallıklar
oldular. M.Ö. 64 yılında Romalılar
döneminde, Önasya’da eskiden beri
Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde
etkili olan güç dengeleri bozuldu: Yol
hakimiyet kurdular. Bundan sonra
güzergahlarının değişmesi veya yeni
özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi,
merkezlerin ortaya çıkması gibi sebepler
yüzünden birçok şehir önemini yitirdi.
Eskiden beri Fırat Nehri’nin geçilebilir
noktalarından birisi olması dolayısıyla
önemini koruyan Zeugma bunlardan
biridir. Bu dönemde bölgedeki diğer
önemli şehirler Europos (Karkamış),
Antiocheia-Edessa (Şanlıurfa), Karrhai
(Harran) ve Antiocheia Nisibis
(Nusaybin) Roma ve Bizans
dönemlerinde de önemlerini
koruduğundan Hellenistik döneme ait
Zeugma’nın simgesi Menad
kalıntılar yok oldu.

1071
Türkler Bizans ordusunu
Malazgirt Savaşı’nda
yenilgiye uğrattı
Türklerin Anadolu’ya kitlesel
yerleşimi

1243

1096
Haçlı Seferleri
başladı

Moğollar Anadolu’yu
işgal etti
Selçuklu Devleti yıkıldı

1075
Anadolu’da
Selçuklu
Devleti
kuruldu

1204
4. seferini yapan Haçlı ordusu Konstantinopolis’i
işgal etti ve Latin Devleti kurdu
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Romalı kadın ve erkek, Gaziantep Müzesi

Aziz Nerses Kilisesi, Rumkale

Romalılar’ın İran’daki Part Devleti’ne
karşı başlattığı akınların çıkış noktası

haline geldi. Fırat Nehri’nin doğal bir
sınır olarak kullanılması önemini artrıdı
ve Fırat boylarına, doğudan gelecek
tehlikeleri önlemek üzere lejyonlar
yerleştirildi. Fırat üzerindeki önemli
geçiş noktaları olan Samosata ve
Zeugma bu yüzden önemli görevler
üstlendi. Özellikle Zeugma, Fırat su
yoluna ilaveten güney-kuzey yolları ile
doğu-batı yollarının kavşağında olduğu
için giderek zenginleşti ve Fırat
geçidinden dolayı önemini korudu.
Roma Dönemi’nde, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin özellikle batı kesimi denizle
olan bağlantısının da etkisiyle daha
hareketli günler yaşadı. Bu döneme ait
önemli merkezler, Doliche, Zeugma,
Samosata, Europos, Nisibis gibi
günümüze kadar gelebilen yerlerdir.
Günümüzde, Fırat’n stratejik öneminden
dolayı ve askeri harekat gereği bölgenin
hemen her yanında yer alan Roma
kalıntılarına rastlanmaktadır.
Hıristiyanlığın yayılmaya başlamasıyla
Güneydoğu Anadolu dinî açıdan da

Romalıların yaptığı Cendere Köprüsü

Anadolu Tarihi
1271
Çin’e giden Marco Polo
Anadolu’ya ayak bastı

1326
Bursa Osmanlılar’ın
başkenti oldu

1453

1261
Bizanslılar
Konstantinopolis’i
Latinlerden geri aldılar

1299
Osmanlı Devleti kuruldu

Osmanlı ordusu
İstanbul’u ele geçirdi
Bin yıldan fazla süren
Bizans İmparatorluğu
sona erdi
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önemli bir merkez haline geldi.
M.S. 395’te Roma
İmparatorluğu’nun
bölünmesiyle
Güneydoğu Anadolu
Doğu Roma ve daha
sonra Bizans
İmparatorluğu içinde
kaldı ve bölge uzun bir
süre Bizans-Sasani, sonra
da Bizans-İslam
mücadelelerine sahne oldu.
Bu döneme ait çok sayıda
dinî yapı İslam ve Türk
dönemlerinde değiştirilerek
kullanılmıştır.

yerleşmeye başladılar ve çeşitli
devletler kurdular. Bunların
içinde en büyük ve etkili
olanı Anadolu Selçuklu
Devleti’dir. Bizans
Devleti bu süreçte,
Memluk ve diğer
Anadolu Türk
devletlerinin yanı sıra
istilacı Moğollar ve Haçlı
ordularıyla da mücadele
etmek zorunda kaldı. Bilim
Hz. İsa’yı tahtta gösteren
Bizans sikkesi
ve mimarîde ilerleyen
Selçuklular’dan günümüze
çok sayıda eser ulaşmıştır.
Anadolu Selçuklu

‹slam ve Türk
devletleri Dönemi
Yeni bir inanç olarak yayılmaya başlayan
Müslümanlık, 7. yüzyıl ortalarından
itibaren Anadolu’ya doğru genişlemeye
başladı. Özellikle Güneydoğu
Anadolu’nun batı kesimi, Bizans ile
sürekli mücadele edilen bir geçiş yeridir.
Hz. Ömer zamanında İslam orduları
bölgeye girdi. Emeviler, Abbasiler,
Hamdaniler ve Mervaniler bu dönemde
Anadolu’da ilerlemeye çalıştılar. Abbasi
Devleti zamanında 9. yüzyıl’da
Horasan’dan getirilen Türk boyları,
Bizans’a karşı tampon bölge oluşturmak
amacıyla Avasım denilen Urfa-Tarsus
arasındaki bölgeye yerleştirildi. 1071
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk
boyları sürekli göçlerle Anadolu’da

Kasımiye Medresesi, Mardin

1512-1520
1455-1461
İstanbul’da Kapalıçarşı
kuruldu

Yavuz Sultan Selim
döneminde Osmanlı
toprakları iki katına çıktı

1509

1520-1566

İstanbul’da “Küçük
Kıyamet” adı verilen
büyük bir deprem
oldu

Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı devletini zamanının en
güçlü imparatorluğu haline
getirdi
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Selahattin Eyyûbi
Camii, Silvan
Diyarbakır

Devleti’nin
yıkılmasından
sonra, aynı
topraklar üzerinde
sayıları yirmiyi
bulan beylik
kuruldu. Bu
dönem, küçük
beyliklerin kendi aralarındaki
mücadelelerin yanı sıra, Bizanslılar,
Selçuklular, Anadolu’yu istila eden
Moğollar (İlhanlılar), Haçlı Seferleri ve

Urfa Haçlı Kontluğu, güneyden sürekli
saldırıda bulunan Memlukler ve
Osmanlılar gibi birçok unsurun yer aldığı
bir karmaşa dönemidir. Bunu takip eden
dönemde Haçlı orduları bölgeye yerleşti
ve Urfa Haçlı Kontluğu kurularak
merkez konumuna geldi. Ancak bir süre
sonra Haçlılar arasında büyüyen
anlaşmazlıklardan faydalanan kavimlerin
etkisi ve ardından gelen Eyyûbi
saldırılarıyla Haçlı egemenliği tamamen
son buldu. Artuklular, Akkoyunlular,
Karakoyunlular, Dulkadiroğulları ve
Safeviler bir süre bölgede söz sahibi
oldular.

Osmanl› dönemi

Hasankeyf Kalesi’nden Dicle ve eski köprü kalıntıları

Osmanlılar Bursa/Söğüt’te, Bizans’a
komşu küçük bir beylik olarak kuruldu.
Bu beylik konumunun ve siyasi olayların
sağladığı kazanımlar sebebiyle kısa
sürede genişlemeye ve teşkilatlanmaya
başladı. Askerî üstünlüğü sayesinde bir
taraftan Anadolu’ya hakim olurken diğer
taraftan da Trakya’da başarılı olarak,
Bizans’la olan mücadelesini sürdürdü.
İstanbul’u aldıktan sonra Bizans
İmparatorluğu’na son veren Osmanlı
Devleti genişleme politikasıyla bir
imparatorluk haline gelmeye başladı.
Mısır’ın fethinden sonra halifeliği
devralan Osmanlılar, bu dönemde
Güneydoğu Anadolu’nun da hakimi
oldu. Kuruluş ve yükselme döneminde
bilim ve sanatta ilerlediler. Bu süreçte
önemli anıt eserler meydana getirildi.

Anadolu Tarihi
1839
1582
Halley kuyruklu yıldızı İstanbul
semalarında görüldü

Tanzimat ilanıyla Osmanlı
devlet yapısında yeni
düzenlemeler
Vatandaşlığa ilk adım

1856
17.-18. yüzy›llar
Osmanlı İmparatorluğu
zayıflamaya başladı

Padişah yeni yapılan
Dolmabahçe Sarayı’na
taşındı
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İmparatorluk 16. yüzyıldan sonra, önce
duraklama, sonra da gerileme dönemine
girdi. Önemli ölçüde toprak kaybının
yanı sıra maddi sıkıntılar başgösterdi.
Bunlara isyanlar, ayrılıkçıların etnik
faaliyetleri, diplomasi ve dış siyasetteki
yanlışlar ve askerî alandaki
başarısızlıklar da eklenince 20. yüzyıl
başlarında imparatorluğun çöküşü
başladı. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra da
topraklarının işgal edilme sürecine
girildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde girişilen Kurtuluş Savaşı
sırasında Güneydoğu Anadolu’da da
işgal güçlerine karşı özellikle Gaziantep,
Kilis ve Şanlıurfa’da büyük direniş
mücadelesi verildi. Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılmasının ardından Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin 30 Ekim 1922
tarihinde saltanatı kaldırmasıyla Osmanlı
İmparatorluğu son buldu. Türkiye 1923
yılında imzaladığı Lozan Antlaşması ile
uluslararası alanda bağımsızlığını ve

Rızvaniye Camii, Şanlıurfa

eşitliğini kabul ettirdi. Ülkenin bugünkü
sınırları belirlendi. Aynı yılın 29
Ekim’inde cumhuriyet ilan edildi.

Ulu Cami, Siirt

1919-1922
1877
İlk Meclis-i Mebusan
açıldı

Mustafa Kemal
önderliğinde yürütülen
Kurtuluş Savaşı kazanıldı
Türkiye’nin bağımsızlığı
kabul edildi

1923
1918
1. Dünya Savaşı’nı kaybeden
Osmanlı Devleti’nin
topraklarının işgali başladı

29 Ekim’de Cumhuriyet ilan edildi
Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin
ilk cumhurbaşkanı seçildi
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