
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İstanbul’dan , Midyat’tan ve Hasankeyf’ten üç okulun yüze yakın öğrencisi 15-16 Mayıs 2010 
tarihinde P&G’nin katkılarıyla Midyat’ta buluştuk. Midyat’ı,  Hasankeyf’i ve arkadaşlarımızı çok 
sevdik, kucaklaştık. Burada farklı dinlerden  olan, farklı dilleri konuşan herkes kardeşçesine 

yaşamakta. Bizler de ilk gazetecilik deneyimimizi  yaşayarak çeşitli konularda bu barışı işledik. 
Fotoğraf çekme zevkini burada tattık. Bilgilerimizi ve hayallerimizi kardeşlerimizle paylaştık. 

Sözlerimizle dile getiremediklerimizi , fotoğraf karelerimizle yansıttık. 
 

Hayalden Gerçeğe Midyat Gazetesi okurları için şu  konuları hazırladık: 
o Taşın talihi döndü: 2 
o Midyat’ın büyülü yapısı:3 
o Taş işçiliği: 4                 
o El sanatları: 5 
o Farklı yerlerden, farklı çocuklar :6 
o Çocuk olmak: 7 
o Hasankeyf’ten: 8 

 
MİDYAT GAZETESİ 
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TARİH 

Taşın Talihi Döndü... 
 
Midyat toprakları Asurlular, Babilliler ve Sümerler gibi birçok 
medeniyete ev sahiğliği yaptı. Başlangıçtan itibaren bu 
medeniyetler birçok sanat dalıyla uğraştı. Bunlara örnek 
verecek olursak: Telkari, halı - kilim ve taş işlemeciliğini 
söyleyebiliriz.  Fakat biz size taştan söz etmek istiyoruz. Çünkü; 
insanların en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını 
ve Midyat’ın tarihini en iyi o anlatıyor.  
 

5000 yıllık tarihi boyunca Midyat taşı çok değerli oldu.  
İnsanlar uzun yıllar boyunca bu mağaralarda yaşadı. 
Mağaradaki yaşamın ardından dışarı çıkan insanlar sanki 
bir cevher buldular. Evet, bu Midyat taşıydı. Bu taşları 
işleyerek birçok bina yaptılar. Ancak zaman içinde 
Midyat’ın tarihi ve kültürel değeri unutuldu.  Çünkü, 
Midyat’ta yaşanan terör olayları ilçenin değerini olumsuz 
şekilde etkiledi. Fakat bu olaylar azalınca, Midyat’ın 
önemi tekrar anlaşıldı.  Böylece kültür turizmi arttı ve 
Midyat ekonomisi canlandı. 

 

Ekonominin canlanmasıyla beraber Midyat’ın taş evleri 
yeniden eski değerini kazandı. Midyat Devlet Konukevi ve 
Morgabriel Manastırı bunlardan birkaçıdır. Bu yerlerin 
güzelliğinden etkilenerek birçok film ve dizi çekildi. 
Gölüşhanı’nda Sıla’nın düğününün olduğu sahne yer aldı. 
Böylece taşın talihi de dönmüş oldu. 
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MİDYAT’IN BÜYÜLÜ YAPISI 

Burada Midyat’ın tarihi yapısı gözler önüne seriliyor. 
Mardin’e özel taşlardan yapılmış çatısı olmayan bu evler, 
zor ve özenli bir işçiliğin eseridir. Bu evlerin yapımında 
özel bir harç kullanılmaktadır. Genelde tehlikeli 
hayvanlardan korunmak için merdivenler kullanılmaktadır. 
Midyat evleri ortalama beş odadan oluşmaktadır. Taştan 
yapılmış olması iç mekanı yazın serin, kışın ise sıcak 
tutmaktadır. Bu evler birbirlerine yakın, bulundukları 
sokaklar ise dardır, böylelikle yazın sokaklar gölge olur. 

Midyat’ın şirin bir sokağındayız. Taş evler her zamanki 
gibi sokakları gölgelemiş. Evlerin kapıları demirden ve 
büyük olasılıkla eskiden yapıldığı için paslanmış ve 
boyaları sökülmüş. Midyat’taki evlerin kapıları yuvarlak 
bir forma sahip. Pencere ve kapılar genelde mavi ve yeşil 
renklerde boyanmış. Bu demir kapılardan içeriye 
baktığımızda ise büyük bir avlu bizleri karşılıyor. Kapı 
önünde oturan bu küçük çocuk ise utangaç gözlerle bize 
bakıyor. Bizi birer yabancı olarak gördüğü yüz 
ifadesinden bile belli. Midyat’ta ağaç görmek çok zor ama 
bu sokak bize bir ağaç gösterebilecek kadar değerli. 

Bu fotoğrafta gördüğümüz saat kulesi, Midyat’ın merkezinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu saat kulesinin tarihi bir özelliği 
olmayıp 2008 yılında Midyat Belediyesi tarafından şehre 
kazandırılmıştır. Saat kulesi geceleri  renkli ışıklarla farklı ve 
güzel bir görünümdedir. Henüz yeni yapıldığı halde Midyat’ın 
otantik mimari yapısı hakkında bizleri bilgilendirmektedir. 
Üzerinde farklı süslemeler kullanıldığından taş işçiliğinin bu 
bölgede geliştiğini anlıyoruz. 
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TAŞ İŞÇİLİĞİNİN DİYARI 
 
Midyat’ta yerleşim çok eski. Yaşı yüz yılı geçen evler 
bile var. Bu taş evlerin bakımı ve restorasyonu, 
ilçedeki en önemli çalışma alanı. Midyat’ta taş işçiliğini, 
dışarıdan çağrılan işçiler yapmıyor. Midyatlılar, kendi 
evlerini kendileri onarıyor. Fotoğrafa da bakarsanız, 
Midyatlıların taş ustalığını göstermekten memnun 
olduklarını da görebilirsiniz. İlçede fabrika yok, 
turizm önemli bir gelir kaynağı. Eski taş binalar, 
konaklar onarılıp otellere, konuk evlerine çevriliyor. Bu 
restorasyon çalışmalarında da Midyatlılar ustalık 
yapıyor. 

İşçiler Çay Molasında

Restore edilen taş binalar, dizilere de ev sahipliği yapıyor. Sıla, Aşk Bir Hayal, Bir Bulut 
Olsam çekilen dizilerden bazıları. Bu diziler de Midyat’ın tanınmasına katkıda bulunuyor. 
Teknolojinin gelişmesiyle de Midyat’ın tanınırlığı artıyor. 
 

ANADOLU’NUN ÇALIŞTIRILAN KIZLARI
 

Eşsiz doğası ve büyüleyici mimarisine rağmen, diğer illerde olduğu 
gibi burada da bir sorun yıllardır süregeliyor: Kızların çalıştırılması 
sonucu okula gönderilmemesi. Genel izlenimlerime göre burada 
kalıplaşmış bir düşünce var. Erkekler okumalı, kızlarsa ailelerine 
yardım etmeli. Midyat’ta olduğu gibi neredeyse bütün Doğu illeri de 
bu düşünceye sahip. Erkekler birinci, kızlarsa ikinci planda. 
Gezimizde  de rastladık, fotoğrafta da görebilirsiniz çalışan kızları. 
Hükümet yapabildiği kadarıyla Anadolu’nun bu kaybolmaya yüz 
tutmuş kızlarını aydınlatmak, cehaletten kurtarmak istiyor. “Baba 
Beni Okula Gönder” kampanyası buna bir örnek. 

İŞ BULAMAYAN KAHVEDE OTURUYOR
 

İşsizlik, Türkiye’de olduğu gibi Midyat’ta da 
çok yoğun. Midyat’ta işsizliğin olması 
nedeniyle, genellikle erkekler kahvehanelerde 
oturuyor. Gün boyunca çay, kahve içip, oyunlar 
oynuyor ve sohbet ediyorlar. Çoğunluk iş 
bulmak istiyor. Fakat bölgeye yatırım 
yapılmadığı için, iş bulmak da giderek 
zorlaşıyor. Midyatlılar ilçelerinde daha fazla 
işyeri istiyor. 
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MİDYAT’TA EL SANATLARI 

Eskiden  insanlar  yandaki fotoğrafta bulunan 
eseri ellerini yıkamak  için kullanırdı. Şimdi 
ise bunlar tarihi eser olarak  evlerimizin  ve 
müzelerimizin en  güzel köşelerini 
süslüyor.Dolayısıyla bu el sanatlarını 
unutturmamak  ve gelecek nesillere iletmek 
için herkes üzerine düşen görevi yapmalı. 
 

 

İnsanların elleri imkansızı başarabilecek kadar mükemmeldir.
Midyat’a gelince de  bu düşüncemi kesinleştirdim. Midyat’ta  
telkari işçiliği yapan insanların, mükemmel testileri ve bir çok 
harikulade eserleri beni büyüledi. Hepsi buram buram tarih 
kokuyorlardı. Yani,Midyat’ta bulunan mükemmel el işleri sizin 
objektifinize yansımayı gerçekten hak eden  mükemmel 
eserlerdir .Eğer insan ellerinin ne kadar harika çalıştığını 
öğrenmek istiyorsanız Midyat sizin için süper bir seçim 
olacaktır! 
 

El sanatları hem Midyat’ta hem de tüm Türkiye’de çok 
önemlidir.Tarihi  eserlerin gelecek nesillere  
ulaşacağına inanıp herkesin üstüne düşen görevi 
yaptığına inanıyorum. 
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FARKLI YERLERDEN, FARKLI ÇOCUKLAR  

Fotoğrafta da görüldüğü gibi Mardinli çocuklar okullarının ardından bulabildikleri 
gündelik bir işten dönerken objektifimize gülümsüyorlar... 

İstanbul ve Mardin’de çocuklar farklı farklı 
büyüyorlar. Bazı çocuklar sınavlara hazırlık 
için okul ve dershane arasında 
koşuştururken tiyatro ve sinema gibi sosyal 
etkinliklere fırsat bulabiliyorlar.  Bazıları 
ise hem okula gidip hem de kendi ekmek 
paralarını kazanıyorlar. 

Böylece okul masraflarını azaltırken 
ailelerine destek oluyorlar. Mardinli 
çocukların bir kısmı takı satma, taş 
işlemeciliği ve taşımacılık gibi işlerde 
çalışıyorlar.  Bu sırada tiyatro ve sinema 
gibi aktivitilere katılmaya fırsat 
bulamıyorlar.  Ama  okuyup başarılı 
olabiliyorlar. 

Mardin’de dinin sosyal yaşam ve
hayat üzerinde büyük etkisi var. 
Fotoğrafta da görüldüğü gibi 
Mardin’de Müslümanlık ve 
Hristiyanlık gibi çeşitli dinler 
birarada özgürce, hoşgörü içinde 
yaşıyorlar. Çocuklar okullarıyla 
işlerini bir arada götürürken 
inançlarını da hep beraber 
yaşıyorlar.  
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GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU GÖREBİLİYOR 

MUSUNUZ? 
 
Her yerde olduğu gibi Midyat’da da çocuklar mutlu... 
Onların gözündeki mutluluğu ne bulunduğu ortamlar  
etkiliyor ne de kıyafetindeki dikiş... Onlar her nerde 
olurlarsa olsunlar gözlerindeki ve yüzlerindeki 
mutluluk hiç bir zaman eksilmiyor.  

 
HAKAN ŞÜKÜR BİR DE ONLARI GÖRSÜN 

 
Midyat’taki çocukların oyun sahaları sokaklar... 
Oynayacak bir topları olmasa da onların yaratıcılığı bu 
konuyu bir çözüm bulmuş. Sokaktaki su şişesi, kola 
kutuları ve gazoz kapakları pekala birer top görevi 
görebilir. Sizi bilmeyiz ama biz onların çok mutlu 
olduklarını düşünüyoruz. 

 
KÜÇÜK KIRMIZILI KIZ 

 
Kırmızılar içindeki bu küçük kızın, evin 
sıcağından kaçmasından mı yoksa 
dışarıda oynarken yorulup uyuya 
kaldığından mıdır bilinmez bize çok 
tatlı göründüğü kesin.  

ÇOCUK OLMAK 
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 HASANKEYF GAZETESİNDE YENİ HABERLERLE 
GÖRÜŞMEK ÜZERE 

Dünyadaki pek çok doğal güzellik gibi Hasankeyf ilçesi de kültürel mirasını 
kaybetmek üzere. Hasankeyf halkı ve tüm doğayı sevenler bu doğa harikasını 
görebilmek için Hasankeyf’e geliyor. Hasankeyf’te tüm çocuklar kentin gönüllü 
rehberliğini yapıyor. Bu rehberlerle tanışma fırsatını biz de yakaladık. “Hayalden 
Gerçeğe” projesiyle Hasankeyfli ve Darüşşafakalı öğrenciler tarafından yapılan 
projenin gazetesini bir sonraki sayıda görebilirsiniz. 

Hasankeyf tarihi güzellikleriyle pek çok turist tarafından ziyaret ediliyor. Turistler buranın 
mimari yapısından çok etkileniyorlar. Aslında her yapının bir hikayesi var diyebiliriz. Örneğin 
resimde gördüğünüz minare, zamanında usta olmaya çalışan iki çıraktan başarılı olan 
tarafından yapıldı. Hikayeye göre çıraklar aynı anda farklı minareleri yapmaya başlarlar. 
Çıraklardan daha yetenekli olanı minareyi verilen sürede tamamlamayı başarır. Diğer çırak ise 
diğer resimdeki yarım minareyi Hasankeyflilere hatıra bırakır. Minaredeki  leyleğin öyküsü 
ise en güzeli, bir sonraki sayıda tüm detaylarıyla bizlerle... 


