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Öz 

Bu çalışmada Deyrulzafaran Manastırı’nın (Mardin) dini ve kültürel önemi ile manastırı ziyaret eden 
ziyaretçi profili incelenmiştir. Yıl içerisinden 200.000’den fazla ziyaretçi kabul eden manastır, inanç 
turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çalışmada yöntem olarak anket tekniği 
uygulanmıştır. Buna göre gelen ziyaretçi profilini tespit etmek için basit rasgele örnekleme yöntemine 
göre seçilen 400 birey ile bir anket yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 paket programında 
betimleyici istatistiklerden yararlanılarak ve çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak çözümlenmiş ve 
yorumlanmıştır. Buna göre; manastırı ziyaret eden ziyaretçilerin daha çok kadınlardan oluştuğu, yaş 
gruplarının çoğunlukla 18-35 yaş aralığındaki genç nüfustan ve yüksek eğitim düzeyine sahip 
bireylerden oluştuğu gözlenmektedir. Ziyaretçilerin %97’sinden fazlası ülke içinden gelirken, geriye 
kalanı ise Almanya, İsveç ve Kanada gibi ülkelerden gelmektedir. Manastırın mimari yapısı ve 
oluşturduğu ambiyans, ziyaretçiler tarafından en fazla beğenilen unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 
Sonuç olarak Deyrulzafaran Manastırı, dini ve kültürel değeri dikkate alındığında Türkiye’deki İnanç 
turizmi bakımından önemli bir değer ve büyük bir potansiyel barındırdığı çalışmayla birlikte ortaya 
konmuştur.  
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Abstract 

In this study, the religious and cultural importance of Deyrulzafaran Monastery (Mardin) and the 
visitor profile visiting the monastery were examined. Accepting more than 200.000 visitors during the 
year, the monastery has a great potential in terms of faith tourism. In the study, the survey technique 
was applied as a method. Accordingly, a survey was conducted with 400 individuals selected according 
to the simple random sampling method to determine the visitor profile. The data obtained from the 
survey were analysed and interpreted in SPSS 22 package program by using descriptive statistics and 
using various statistical analyses. According to this; It is observed that the visitors visiting the 
monastery consist mostly of women, the age groups mostly consist of young population between the 
ages of 18-35 and individuals with higher education level. Over 97% of visitors come from within the 
country, while the rest come from countries such as Germany, Sweden and Canada. The architectural 
structure of the monastery and its ambiance stand out as the most liked by the visitors. As a result, 
Deyrulzafaran Monastery, an important value in terms of faith tourism in Turkey Given the religious 
and cultural values and with work that demonstrated a big potential. 
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