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SILIFKE DOLAYLARINDA YAPILAN ARA~TIRMALAR
Silifke ve çevresinde 1972 y~l~ ndan beri yap~ lmakta olan arkeolojik ara~t~ rma
ve incelemeler ~~ 977 y~l~nda da sürdürülerek 25 A~ustos — 19 Eylül tarihleri aras~nda
ad~~ geçen bölgede be~inci dönem çal~~malar~~ yap~lm~~t~r. Ba~kanl~~~m alt~ ndaki
ekipte asistan~m Mehmet I. Tunay, kürsüm okutman~~Münevver Ke~o~lu, rölöve
ç~karmak ve planlar~~çizmek üzere asistan~ m mimar Birol /. Alpay ve foto~rafç~~
olarak da eski ö~rencilerimizden, ~ imdi Müzeler Genel Müdürlü~ünde görevli
Nedret Bayraktar bulunmu~tur. Geçen y~ llarda oldu~u gibi merkez olarak Silifke
seçilmi~~ve incelenecek yerlere buradan tutulan vas~talarla gidilmi~tir.
Çal~~malar üç ayr~~grup halinde özetlenebilir:
. Bu bölgede evvelce ba~ kalar~~taraf~ndan yap~lan ara~t~rmalar~n yerinde
kontrolu, eksikliklerin tamamlanmas~~ ve yanl~~lar~ n düzeltilmesi.
Taraf~m~ zdan önceki dönemlerde incelenen fakat baz~~eksik taraflar oldu~u
anla~~lan an~tlar~ n tekrar görülerek, bu eksikliklerin giderilmesi.
~ imdiye kadar hiçbir ara~t~r~c~= görmedi~i, bilhassa kuzeydeki da~l~k
bölgede, Toros'lardaki baz~~ ören yerlerinin ve buradaki an~tlar~n ara~t~r~l~p incelenmesi, bunlar~n foto~raflar~n~ n (siyah-beyaz ve renkli) çekilmesi ölçülerinin
al~ narak rölövelerinin çizilmesi, notlar~ n yaz~lmas~.
Bu çal~~ malar Silifke'nin do~u ve bat~s~ndaki k~y~~ ~eridinde, bölgenin k~y~s~ndaki ~ss~z adac~klarda ve geride kuzeyde da~larda yap~lm~~~ve bunun için özel vas~ talar
kiraland~ktan ba~ ka birçok yere ancak da~~ve orman içinde uzun yürüyü~lerle yaya
olarak ula~ mak mümkün olmu~tur.
Birinci grup çal~~ malarda evvelce E. Herzfeld ve S. Guyer taraf~ ndan Meriaml~k
und Korykos (Mon. Asiae Minoris Antiqua, II)'da tan~t~lan eski Korykos ~ehri ile
k~y~ daki kalesi yeniden incelenerek, buradaki yap~lar hakk~ nda bu kitapta verilen
bilgiler yerinde ve yap~lar üzerinde kontrol edilmi~, eksik baz~~ binalar~n varl~~~~
anla~~larak bunlar~ n ölçüleri al~n~p, planlar~~çizilmi~tir. Ayn~~gruba giren bir çal~~ma
da Erdemli'nin kuzeyinde da~larda bulunan antik bir ~ehir, Tabureli ören yerinde
yap~lm~~t~r. Çok y~ l önce Keil ve Wilhelm taraf~ndan Denkmdler aus dem Rauhen
Kilikien (Mon. Asiae Minoris Antiqua, III)'da tan~t~lan, son y~ llarda da O. Feld
taraf~ndan çok k~sa bir not halinde bir daha üzerinde durulan bu yerdeki yap~~
kal~nt~lar~ ndan iki eski basilika'n~ n yeniden rölöveleri ç~kar~ lm~~t~r. Nihayet SilifkeUzuncaburç yolu üstünde olan ve geçen yüzy~l sonlar~ nda Th. Bent taraf~ndan
tan~t~ lan Meydan kalesi yeniden incelenmi~, a~a~~daki Persenti deresi yata~~nda
bulunan Roma devrine ait güzel bir aedicula üzerinde çal~~~lm~~t~r.
Ikinci grup çal~~malarda evvelce taraf~m~ zdan görülerek incelenen baz~~yerlere
tekrar gidilmi~ tir. Bunlardan birincisi k~y~daki ~ss~z adalard~r. Bo~sak adas~~ ile
Küçük Ada'daki yap~lar~ n eksik resimleri ve rölöveleri tamamlanm~~t~r. 1972 y~-
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lindan itibaren birkaç defa gidilen ve üç saatlik zor bir yürüyü~le ula~~labilen Karakabakl~~ ören yerine bir daha gidilerek buradaki eski ~ehir kal~nt~s~~ ve an~tlar~n
eksik kalan rölöveleri tamamlanm~~ t~r.
Üçüncü grup çal~~malar ~imdiye kadar bilinmeyen an~tlar ve ören yerleri
üzerinde yap~lm~~t~ r. Bu grupda ilk inceleme A~a liman~~ kalesi önündeki adac~k
üzerinde bulunan bir basilika ile ilgilidir. Çok harap durumdaki bu yap~n~n ancak
s~n~rl~~ölçülerde rölövesi almabilmi~ tir. Bu grup çal~~malar~n en önemlisi Toros'larda iki yerde gerçekle~~ni~ tir. Bunlardan birincisi öküzlüldü mevkiindeki yap~lard~r. Yol üzerinde Yan~khan denilen yerde biri kitabeli iki basilika bulunmu~, ÖküzIüklü'de ise küçük bir ~ehir kal~nt~s~~bulunmu~ tur. Burada mimari tarihi bak~m~ndan
çok önemli büyük bir basilika harabesi, çe~itli yap~ lar ve çok iyi durumda kalm~~~
eski bir yol ile kar~~la~~ lm~~t~ r. Ikinci önemli örenyeri ise Emirzeli olup, burada
oldukça geni~~eski bir ~ehir kal~nt~s~~bulunmu~tur. Hellenistik ça~danberi var oldu~u
kal~nt~lar~ n mimarisinden anla~~ lan bu yerde de önemli yap~lar~n varl~~~~dikkati
çekmi~ , çok iyi durumda eski bir evden ba~ ka, ikisi çok iyi durumda üç büyük
basilika ve ba~ka yap~lar üzerinde çal~~~lm~~t~r.
1977 y~l~~ yaz~nda yap~ lan inceleme ve ara~t~rmalar~n ana çizgileri bu raporda
özetlendi~i gibidir.- Bu çal~~malarda elde edilen bilgiler mimar asistan~m Birol
Alpay taraf~ndan i~lenerek çizilmektedir. Ara~t~ rmalar~ma ilgi duyan Frans~z bilim
adamlar~n~n daveti üzerine 1977 y~l~~Kas~m ay~ nda Paris'e giderek Paris IV-Sorbonne Üniversitesi ile ColMge de France'da Silifke ve çevresindeki çal~~malar~ma
dair 17 ve 28 Kas~ m günleri iki konferans vermi~~bulunuyorum *.
PROF. D. SEMAVI EYtCE

* Bu bölgedeki ara~t~rmalar~m~z ile ilgili olarak bir yaz~m~z yay~nlanm~~~
bulunuyor, bla. Semavi Eyice, Silifke çevresinde incelemeler: Kanl~ divan ( =Kanytelleis-Kannytelideis) basilikalart, "Anadolu Ara~t~rmalar~" IV-V (1976-1977) S. 411,42, lev. I-XVIII; Bu yaz~n~ n almanca bir özeti, Erlangen'de yap~lan XX. Deutscher Orientalistentag'in bildirileri aras~nda yay~nlanacakt~r.

