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ERZEN (GARZAN) BÖLGESİ’NDE (SİİRT) UYDU GÖRÜNTÜLERİ ANALİZLERİ İLE 
TARİHİ YERLEŞME ALANLARININ BELİRLENMESİ VE BU YERLEŞMELERİN TAHRİP 
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Determination of Historical Settlements with Analysis of Satelite Images in Erzen (Garzan) Region and Effects of 
Anthropogenical Factors on Destruction of These Settlements

Murat SUNKAR1, İbrahim POLAT2, Vedat AVCI3

ÖZET

Bu çalışmada, Garzan Bölgesi’nde uydu görüntüleri analizleri ile tarihi yerleşme alanlarının tespiti ve bu 
yerleşmelerin tahrip olmasında beşeri faktörlerin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarihte, Erzen (Garzan) 
Bölgesi olarak bilinen alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır Havzası’nın doğusunda, Yanarsu 
(Garzan) Çayı Aşağı Havzası’na karşılık gelmektedir. Erzen (Garzan) Bölgesi, Batman ile Siirt arasında yer 
almakta olup tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşmeye sahne olmuş bir alandır. Bu nedenle, çok sayıda tarihi 
yerleşme kalıntısı bulunmaktadır. Günümüzde ise bu alanda, Kurtalan (Siirt) ve Beşiri (Batman) ilçeleri en 
büyük yerleşmeleri oluşturmaktadır. Erzen (Garzan) Bölgesi, kuzeyde Eski Garzan-Reşan Dağları ve güneyden 
Garzan Dağı ile sınırlandırılmıştır. Garzan Bölgesi, uygun iklim şartları, verimli toprak yapısı ve Coğrafi 
konumu nedeniyle farklı medeniyetlerin yaşadığı bir alandır. Bölgede tarihin farklı dönemlerinde kurulmuş olan 
yerleşmelerin izleri büyük ölçüde silinmiştir. Bu durum üzerinde yerleşmelerde kullanılan toprak malzeme ile 
birlikte doğal ve beşeri olaylar etkili olmuştur. Bölge genelinde bilinen tarihi yerleşmelerin bir bölümünde Ilısu 
Barajı yapımı nedeniyle, kurtarma amaçlı kazı çalışmaları devam etmektedir. Bunların dışında, bölgede çok sayıda 
kayıt altına alınmamış tarihi yerleşme alanları bulunmaktadır. Bu durum dikkate alınarak Yanarsu (Garzan) 
Çayı Aşağı Havzası’na ait uydu görüntüleri üzerinden kontrollü sınıflandırma yapılarak tarihi yerleşme alanları 
belirlenmiştir. Uydu fotoğrafları ve arazi gözlemleri sonucunda yapılan sınıflandırma çalışmaları doğrulanmıştır. 
Bölgenin doğal kaynakları dikkate alındığında, bazı istilaların yaşanmış olduğu bir gerçektir. Bu istilaların tarihi 
yerleşmelerin yok olmasındaki etkisi, tarihi ve arkeolojik kaynaklara göre belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine determination of historical settlements with analysis of satelite images 
in Erzen (Garzan) Region and effects of anthropogenical factors on destruction of these settlements. In the 
history, the region known as Erzen (Garzan) Region corresponded to Lower Yanarsu (Garzan) Stream basin 
in the east of Diyarbakır Basin in the Southeastern Anatolian Region. Erzan (Garzan) Region is between the 
Batman and Siirt. It is a region that has witnessed settlements since the first periods of history. That’s why; there 
are a lot of remains from historical settlements. Today, Kurtalan (Siirt) and Beşiri (Batman) counties create the 
biggest settlements in this region. Erzan (Garzan) Region is bordered with Old Garzan-Reşan Mountains in the 
north and Garzan Mountain in the south. Due to the climate conditions, fertile soil structure and Geographical 
position, different civilizations have lived there. The marks of settlements that were founded at different periods 
in history have been considerably wiped out. Soil materials used in the settlements, natural events and human 
activities have affected on that. Because of the construction of Ilısu Dam, rescue excavation works continue in a 
part of historical settlements which are known throughout the region. Apart from these, there are many off-record 
historical settlements in the region. By taking this into consideration, historical settlements were determined by 
controlled categorization with satellite pictures belong to Lower Yanarsu (Garzan) Stream. Categorization studies 
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