Raporlar:

SILIFKE VE DOLAYLARINDA YAPILAN
TOPRAKÜSTÜ ARKEOLOJIK ARASTIRMALAR
RAPORU (1978)
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Türkiye'nin güneyinde Silifke ve çevresinde yapt~~~ m~z topraküstü arkeolojik inceleme ve ara~t~rmalara 1972 y~l~nda ba~lanarak,
her y~l (yaln~z K~br~s harekat~~yüzünden ~~974 y~l~~hariç kalmak üzere)
buradaki çal~~malar sürdürülmü~tür. ~imdiye kadar bu bölge ve
bunun bilhassa Ta~l~ k Kilikya (Cilicia Thracheia) denilen kesimi pek
çok ara~t~r~c~~ taraf~ndan görülmü~~olmakla beraber, bugüne kadar
yay~nlanan yaz~lar~ n bu bölgenin tarihi ve arkeolojik an~tlar~n~~ yeteri
kadar ortaya koyamad~~~~ve hatta pek çok eserin hiç dikkati çekmedi~i
ve dolay~siyle tan~t~lmad~~~~ortaya ç~kmaktad~ r. Güney Anadolu'nun
bu bölgesi üzerinde inceleme gezileri yapan ve gördüklerini birçok
hallerde eski eserleri de ihmal etmeksizin yazan P. de Tchihatcheffi
veya F. Schaffer 2 gibi co~rafyac~ lar ile hemen her ~ey ile ilgilenen,
F. Beaufort 3, W. M. Leake 4, C. L. Irby 5 ve daha ba~kalar~~ gibi
seyyahlar~~bir tarafa b~ rakacak olursak, bu bölgede en çok kitabe
toplay~c~lar~ n (epigrafist) çal~~t~klar~~dikkati çeker. Yaln~z bu seyyahlar~n aras~ nda, Frans~z V. Langlois'n~ n, bu bölgeyi ilk olarak çok
ayr~nt~l~~biçimde kitabeleri ve eski eserleri ile inceleyip yay~nlayan
P. de Tchihatcheff, Lettre sur les AntiquWs de P Asie Mineure adress6e .?t M. Mohl,
"journal Asiatique" 5. seri, IV (1854) bilhassa s. 114-138; ay, yaz., Reisen in Klein
Asien und Armenien 1847-1863, Itinerare redigirt und mit einer neuen Construction der Karte
von Kleinasien von H. Kiepert, "Petermanns Geographische Mittheilungen-Ergiinzungsband",
IV (1865/67) Heft 20.
Cilicia, "Petermanns Mitteilungen - Erganzungsheft, no. 141,"
2 F. X. Schaffer,
Gotha 1903; ay. yaz., Archdologisches aus Kilikien, "jahreshefte d. Gest. Arch. Instituts"
V (1902) s. ~ o6-~~~I.
3 F. Beaufort, Karamania or a brief Description of the South Coast of Asia Minor
and of the remains of Antiquity, London 1808, 2. bask~ ; Almancas~, 1821.
4 W. M. Leake, journal of a Tour in Asia Minor, London 1824; yeni t~pk~bas~~
m~, Hildesheim 1976
5 C. L. Irby ve J. Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor,
during the years 1817 and 1818, London 1823.
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seyyah olarak özel bir durumu vard~r 6. Bu arada XIX. yüzy~lda
pek aran~lan, güzel çizilmi~~ve bas~lm~~~gravürler ile süslü büyük
albümler yay~nlamak dü~üncesiyle, yanlar~nda ressamlar~~ile gelen
yabanc~~merakl~lar~~ da unutmamak gerekir. Bu tür yay~nlar~n en
ba~~nda Leon de Laborde'un Türkiye'de yapt~~~~geziye dair büyük
eseri gelmektedir. Bu albümün Silifke ve dolaylar~ na ait büyük boydaki levhalar~, buralardaki eserlerin 150 y~l önceki durumlar~n~~
ba~ar~l~, güzel tablolar halinde gözler önüne sermekte, onlar~~eski
görüntüleri ile ya~atmaktad~ r 7. Kitabe toplay~ c~lar~n en önemlisi
ise ingiliz Th. Bent'dir 8. Bölgede 1890 y~l~nda at üstünde dola~an
Bent, bugün bile ula~~lmas~~zor yerlerde pek çok eser tesbit etmi~,
bunlar~~raporunda k~saca anlatm~~~veya sadece anm~~, kopyalar~n~~
ç~ kard~~~~kitabeleri ise i~lemek üzere bir epigrafist'e, E. L. Hicks'e
vermi~tir 9. Bu bölgede etrafl~~ ara~t~rmalar alman ve avusturyal~~bir
grup taraf~ndan ayn~~ y~llarda ele al~ nm~~, önce R. Heberdey ve A.
Wilhelm, Kilikya'n~ n bu k~sm~nda geni~~çapta bir tarama yaparak
pek çok ören yerini görmü~ler, kitabe kopyalar~n~~derlemi~ler, baz~~
an~tlar~n krokilerini ç~kar~p resimlerini alm~~lard~r ". Sonralar~~ bu
i~ler, E. Herzfeld n ile A. Wilhelm ve J. Keil taraf~ndan Ilk Dünya
sava~~ndan önceki ve hemen sonraki y~llarda sürdürülmü~tür 12.
Bu grupdan S. Guyer ile E. Herzfeld, Silifke yak~n~ndaki önemli
bir ören yeri olan Meryemlik ve daha do~udaki Korykos üzerinde
6 V. Langlois, Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus exe'cuti
pendant les annc'es 1852-1853, Paris 1861, özet olarak Turkçesi, Eski Kilikya, çev. M.
Rahmi Balaban, Mersin 1947.
7 L. de Laborde, Voyage en Orient : Asie Mineure et Syrie, Paris 1837, 1862, 2 büyük
cilt. Bu bölge cilt I'dedir.
J. Th. Bent, Explorations in Cilicia Tracheia, "Proceedings of the Royal Geographical Society" XII (1890) s. 445-463; ay. yaz. A journey in Cilicia Tracheia, "journal
of Hellenic Studies" XII (1891) S. 206-224 ve lev. 12.
9 E. L. Hicks, Inscr~Ptions from Western Cilicia, "journal of Hellenic Studies" XII
(1891) s. 225-273.
10 R. Heberdey ve A. Wilhelm, Reisen in Kilikien, ausgeführt 1891 und 1892 im
Auftrage d. Kaiserl. Akademie d. Wiss. in Wien, "Denkschriften der Akad. 44" Wien 1896.
Il E. Herzfeld, Eine Reise durch das westliche Kilikien im Frühjahr 19°7, "Petermanns Mitteilungen" LV (1909) S. 25-34 ve I harita.
12 J. Keil ve A. Wilhelm, Vorlaufiger Bericht über eine Reise in Kilikien, " jahreshefte der Oest. Arch. Instituts" XVIII (Beiblatt) Wien 1915, s. 5-60; J. Keil, Die korykischen Grotten in Kilikien, "Wiener Bliitterfür dei Freunde der Antike, V, Heft 3 (1928)
S. 50-53.
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çal~~m~~lar, gerek bu yerlerdeki H~ristiyan ça~~~dini yap~lar~~gerek
Korykos ve K~zkalesi gibi askeri yap~lar hakk~nda yay~nlad~klar~~
büyük eser, önemli bir yay~n olarak tan~nm~~t~r 13. J. Keil ile A.
Wilhelm ise bölgedeki gezileri s~ ras~nda derledikleri kitabeler ile
beraber pek çok an~t~, yap~y~~tan~tan ayr~ca büyük bir kitap yay~nlam~~lard~r 14 . Bu arada Miss Gertrude L. Bell de 1906 y~l~nda, yine
at üstünde ayn~~yerleri dola~m~~~ve Korykos, Akkale, Kanl~divan
denilen ören yerleri ile buralardaki eski kal~nt~lara dair ilk bilgileri
veren yaz~lar~n~~ bir gezi raporu halinde tamtm~~t~r ".
Son y~llarda ayn~~bölgede ba~ka ara~t~r~c~lar taraf~ndan da dola~~larak, tek eserler veya bir toplulu~a dair çal~~malar yap~lm~~t~r ".
Bunlar~n içinde en önemlileri, eski ad~~Elaiussa - Scbaste olan Aya~'da
M. Gough'un yapt~~~~kaz~lar 17, G. Forsyth'~n Kanl~divan'daki IV.
no. lu basilika üstündeki incelemesi ve bir gezi raporu 18, A. Machatschek'in Korykos ile Aya~~çevresi nekropollerinde ki mezar an~tlar~na
dair monografyas~~19, O. Feld'in gezilerinde gördüklerine dair notlar~~
ve raporlar' 2° ile H. Hellenkemper'in kaleler hakk~ndaki büyük
13 E. Herzfeld ve S. Guyer, Meriamlzk und Korykos, Zwei Ruinenstütte des Rauhen
Kilikiens, (Monumenta Asiae Minoris Antiqua, II) Manchester 1930.
14 J. Keil ve A. Wilhelm, Denkmüler aus dem Rauhen Kilikien (Monumenta Asiae
Minoris Antiqua, III) Manchester 1931
15 Gertrude L. Beli, Notes on a journey through Cilicia and Lycaonia, "Revue Archiologique " 4. seri (1906) S. 7-36 ve 385-414" Birinci Dünya sava~~ndan günümüze gelinceye kadar bu bölge ile ilgili
daha birçok ufak yay~n olmakla beraber bunlardan sadece en önemlileri burada
gösterilmi~tir.
17 M. Gough, A Temple and Church at Aya~~(Cilicia), "Anatolian Studies" IV ( 1954)
s. 49-64, lev.
18 G. H. Forsyth, Jr. An Early Byzantine Church at Kanl~~Divane in Cilicia, "De
Artibus Opuscula XL - Essays in Honor of Erwin Panofsky" New York 1961, s. 127-137,
lev. 38-45; ay. yaz. Architectural Notes on a trip through Cilicia, "Dumbarton Oaks Papers"
XI ( ~ 957) s. 223-236, lev. Ve 12.
19 A. Machatschek, Die Nekropolen und Grabmüler im Gebiet von Elaiussa Sebaste
und Korykos i~n Rauhen Kilikien (Osterr. Akademie d. Wiss. - Denkschriften, 96) Wien
1967.
2° O. Feld, Bericht über eine Reise durch Kilikien, "Istanbuler Mitteilungen" XIIIXIV (1963-64) s. 88-107, lev. 43-52; ay. yaz., Beobachtungen an Spütantiken und Frühchristlichen Bauten in Kilikien - Bericht über eine Reise, "Römische Quartalschrift" LX (1965)
S. 131-143, lev. I-VIII; ay. yaz. ve H. Weber, Tempel und Kirche über die Korykischen
Grotte (Cennet - Cehennem), "Istanbuler Mitteilungen" XVII (1967) s. 254-278, lev.
35-38-

Benden C. XL1V, 8
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çal~~mas~ 2i ve G. Dagron'un bu bölgenin yeni raslanan baz~~kitabelerine dair ara~t~rmas~d~r 22 .
Silifke ve çevresindeki ba~l~ca ören yerlerini, 1964y~l~nda ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki ö~rencilerimizden bir grup
ile yapt~~~m~z gezide görmü~tük. Temmuz ay~~ içinde yap~lan bu
inceleme gezisinde Konya üzerinden Adana'ya inmi~, buradan da
Silifke'ye geçmi~tik. Bölgeyi sadece tan~mak gayesiyle yap~lan bu ilk
gezimizde, dikkatimizi en fazla çeken husus, Silifke - Mersin k~y~~
~eridinde s~ralanan eski kal~nt~lar~n çoklu~u, ören yerlerinin zenginli~i
oldu. Beraberimizde getirdi~imiz, evvelce bu bölgede yap~lm~~~incelemelere dair yay~nlar ile yerinde yapt~~~m~z kar~~la~t~rma ise, bu
ara~t~rmalarda eksik hatta hatal~~taraflar bulundu~unu gösterdi. Silifke ve çevresinde etrafl~~bir ara~t~rma yapmay~~tasarlam~~~fakat
tasar~m~z~~gerçekle~tirememi~tik.
1971 y~l~n~ n Ocak ay~nda Silifke'den ald~~~m~z iki yaz~~bu bölgede
etrafl~~ bir çal~~ma yapma için bize gayret verdi. Silifke Kaymakam~~
Necdet Uçan bizi bu eserleri incelemeye davet ediyor. Silifke Müzesi
asistan~~Özdemir Koçarda bu bölgedeki bir yer hakk~nda verdi~i
bir rapor ile buran~n önemini hiçbir ~üpheye yer vermeyecek surette
ortaya koyuyordu. Bu yaz~lar bizi h~zland~rmaya kâfi geldi. 1972 y~l~~
yaz~ndaki inceleme gezimizi Silifke'ye yapt~k. Ve bu çevrenin eski
eserlerini ara~t~rmaya giri~tik. Bizleri buraya ça~~ ran Necdet Uçan
ve Özdemir Koçar ba~ka yerlere atand~klar~ndan art~k Silifke'de
de~illerdi. Fakat müze görevlisi ve bölgeyi çok iyi tan~yan Mehmet
Belen bu ilk çal~~malar~m~zda bize çok büyük yard~mlarda bulundu.
Onun sayesinde, araç sa~lad~ktan ba~ka yolu olmayan birçok yerlere
de onun rehberli~i ile ula~abildik.
Bu etrafl~~inceleme bize, burada ~imdiye kadar hiç görülmemi~~
veya yeteri kadar üzerinde durulmam~~~pek çok eski eserin varl~~~n~~
göstermi~ti. Bir program çerçevesi içinde bölgeyi tarayarak çoklu~u
21 H. Hellenkemper, Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft Edessa und im
Königreich Kleinarmenien (Geographica Historica, I) Bonn 1976.
22 G. Dagron, Inscriptions de Cilicie et d'Isaurie,"Belleten" VLII, say~~167 (1978)
s. 373-420, lev. I-VIII; ay. yaz. Les itudes byzantines,"L'archiologie et l'histoire de l' art
l'Universitd de Lyon Il, enseignements et recherches - L'information •de l'Histoire de l'art"
XVIII (1973) s. 163-167, bu yaz~~görülmedi, özeti için bkz. "Byzantinische Zeitschrift"
LXVII (~~974) s. 5o9.
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Ortaça~a ait olan bu eserleri derlememiz yerinde olacakt~. Ancak bunun için de, raslad~~~m~z yap~lar~n planlar~n~~çizecek bir mimar~n yard~mc~l~~~n~~gerekli görüyorduk. Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
asistanlar~ndan Yük. Müh. Mim. Dr. Y~lmaz ~~nge, yaz tatilinin
bir k~sm~n~~ bizimle geçirme~i kabul ederek 1973 y~l~ndaki ara~t~rmalar~ m~za kat~ld~. O y~lki çal~~ma kampanyam~z yap~lar~ n foto~raf ve
ölçülerinin al~n~p planlar~n~n çizilmesine ayr~lm~~t~. Elde edilen bu ilk
malzeme, 1973 y~l~~ Eylülü sonlar~ nda Ankara ve Izmir'de düzenlenen
Onuncu Uluslararas~~Klasik Arkeoloji Kongresinin Izmir'de yapt~~~~
toplant~lar~ n birinde bir bildiri olarak sunuldu. Ancak çal~~malar
henüz bitmedi~i için, bu kongrenin bildiriler kitab~na metni verilmedi.
Sadece ligi dergisinde renkli 8 resimle süslü türkçe ve ingilizce bir
makale yay~nland~~23 .
1974 y~l~nda K~br~s ç~kartmas~~yüzünden bu bölgedeki ara~t~rmalar~m~za ara vermek zorunda kald~k. 1975'de yeniden ba~layan
çal~~malar~m~z, her y~l yaz sonlar~na do~ru bu bölgede yapt~~~m~z
incelemeler ile sürdürülmektedir. 1975 y~l~ndaki kampanyada yine
Dr. Y~lmaz Önge bize yard~mc~~olmu~tur. 1976'dan itibaren ise
Mim. I. Birol Alpay, plan çizme i~ini üzerine ald~. Uzman Münevver
Ke~o~lu, asistan Mehmet I. Tunay, eski ö~rencimiz müze asistan~~
ve foto~rafç~~Nedret Bayraktar'dan meydana gelen devaml~~ekibimiz,
I. Birol Alpay'~n Edebiyat Fakültesi asistan kadrosuna geçmesi ile
tamamlanm~~~oldu. 1972 y~l~nda beraberimizde be~~ö~renci bulunuyordu. 1978'de de tekrar be~~ö~renciyi inceleme bölgemize götürdük.
Ba~lang~çta çok dar imkanlar ile yap~lan çal~~malar 1975'den itibaren
Türk Tarih Kurumu ve 1976'dan itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun sa~lad~klar~~maddi destek ile yap~lmaktad~r 24.
Bu bak~mdan her iki kurulu~a da te~ekkürlerim sonsuzdur.
Bugüne kadar yap~lan çal~~malar~m~z merkez Silifke olmak
üzere Do~u'da Lamas (= Limonlu) çay~, Bat~'da ise rargznc~k (veya
Dana veya Manavat) adas~~hizas~~aras~nda kalan bölgede toplanm~~t~ r.
28 Semavi Eyice, Tarihe zenginlikleriyle Silifke yöresi, "ilgi - Shell Dergisi" ~~o. y~l
say~~24, s. 6-ii, 8 resim ile; ingilizcesi, An Archaeological Treasure House : The
(1976)
Silifke District", ayn~~derginin ingilizce bask~s~.
24 Bu çal~~malar ile ilgili olarak, Ankara'da "Türk Tarih Kurumu" ve "Anadolu Medeniyetleri Müzesi" ile ~stanbuPda "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu"
ve "~stanbul Arkeoloji Müzesi"nde konferanslar verildikten ba~ka, Paris'de "Sorbonne Üniversitesi" ile "Collge de France"da da konu~malar yap~lm~~t~r.
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Bu iki s~n~r aras~ nda kalan bölge taranmakta kuzeyde en. yukar~~
noktay~~ Uzuncaburç (= Diokaisareia) te~kil etmektedir. Bu s~n~rlar
içinde kalan arazideki çal~~ malar~m~z, da~l~k bölgede oldu~u gibi
adalarda da yürütülmü~~ve ço~u eri~ilmesi güç yerlerdeki pek çok
eski yap~~ bulunarak bunlar~n resimleri çekilmi~, ölçüleri al~nm~~,
mimari ve sanat özellikleri ara~t~r~lm~~t~ r. Bunun için de ayn~~yerlere birden fazla defa, hatta bazen yaya olarak gitmek, eldeki bilgileri tamamlamak için gerekli olmu~tur. Buluntular~n en ilgi çekici
taraf~~Toroslarda Ortaça~~içlerinde o topraklar~n verdi~i ürünler
ile ya~ayan geni~~bir yerle~menin varl~~~~ve dolay~siyle k~y~dan kuzeye
ç~kan bir tak~m yollar~ n bulundu~unu göstermesidir. Ayr~ca raslanan
yap~lar~ n genellikle çok iyi durumda harabeler halinde olu~u, bunlar~~Sanat Tarihi bak~m~ndan de~erli an~tlar durumuna sokmaktad~r. Silifke ve dolaylar~ nda ekibimiz ile 1972 y~l~ndan beri sürdürdü~ümüz ve pek iltifat görmeyen bir ara~t~ rma türü olan "topraküstü arkeolojisi", bölgenin tarihi co~rafya, iktisad tarihi ve sanat
tarihi bak~m~ndan daha iyi tan~nmas~n~~sa~layacakt~r.
Bu bölgede yapt~~~m~z çal~~malarda önce eski yay~nlardan ve
oralarda ya~ayanlardan varl~~~n~~ö~rendi~imiz ören yerlerine ve tek
kal~nt~lara eri~ilme~e çal~~~lm~~t~r. Ancak bunun yan~s~ra daha kolayl~kla gidilebilen veya etrafl~~olarak yay~nlanm~~~yerlere de gidilerek
buralardaki an~tlar tekrar gözden geçirilmi~ tir. Bu ikinci grup çal~~malarda baz~~özel durumlar ile kar~~la~~ld~~~n~~ da belirtmek isteriz.
Nitekim çok yak~n tarihlere gelinceye kadar eski eser bak~m~ndan
zengin bir eski ~ehir kal~nt~s~~olan .Korasion ~ehri, kal~nt~lar~n bollu~u
bak~m~ndan Çokören ad~~ile tan~n~rken, son y~llarda yo~unla~an bir
yerle~ me neticesinde ortadan hemen hemen yok olmu~tur. Bugün
Susano~lu ad~~ile büyükçe bir yerle~me yeri durumuna giren Korasion' da,
evvelce varl~~~~belirtilen yap~lar~n ço~unu bulmak mümkün olmam~~t~r. Ayakta kalabilen tek tük baz~~yap~lar da etraflar~n~~saran evlerin aras~nda kaybolmaktad~ r. Tarih içinde önemli bir yeri olan
Elaiussa - Sebaste ~ehrinin ise üç bak~mdan yak~n bir gelecekte arkeolojik özelliklerinin ço~unu kaybedece~ini san~yoruz. Burada eski
yap~lar~n ve çok de~erli mezar an~tlar~n~n bulundu~u yerde geni~leyen
Aya~~ kasabas~~bir taraftan eski eserlere zarar verirken bir taraftan
da antik Elaiussa - Sebaste'nin ilk kuruldu~u yer olan ada (~imdi
kara ile birle~mi~~bir tepe)'n~n ve etraf~n~ n dikenli tellerle çevrilerek
bölündü~ü ve buralarda tatil "site"leri kurulmak istendi~i görül-
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mü~tür. Nihayet tehlike, güney Anadolu'nun k~y~~bölgesinde pek çok
yerde kar~~ la~~lan, kum y~~~ nlar~= eski yap~lar~~örtmekte olu~udur.
Bugün Elaiussa - Sebaste'nin ada k~sm~nda olan birçok büyük yap~lar~~
kal~n bir kum örtüsü alt~nda kalm~~~veya kalmaktad~r. Burada H~ristiyan ça~~na i~aret eden basilika'n~ n kum y~~~nlar~= d~~~nda
kalabilmi~~sadece bir apsis parças~n~~görmek mümkündür. Yo~un
yerle~me Silifke ilçe merkezinde de eski Seleukia'n~n eserlerini yok
edecek veya örtecek bir biçimde geli~mektedir 25. Ayn~~durum çok
tehlikeli olmamakla beraber bir dereceye kadar eski Diokaisareia
~imdiki Uzuncaburf'da da görülebilir.
Çal~~malar~m~zda bu ötedenberi bilinen ve eski eserleri hakk~nda
yay~nlar yap~lm~~~olan yerleri tekrar gözden geçirerek, bizi ilgilendiren yap~lar~~bir daha inceleyip, bunlar~n foto~raflar~n~~çekip, gerekenlerin rölövelerini ç~kar~rken, bir taraftan da etrafl~~yay~nlara konu
olan yerleri eski yay~nlarla kar~~la~t~rmalar yaparak dola~t~k. Uzuncaburç yolunda antik Olba (Ura) ile deniz k~y~s~ndaki Korykos (= Gorgos)
bu hususda bize önemli bilgiler sa~lad~ lar. Herzfeld ve Guyer'in
kitab~nda çok etrafl~~olarak i~lenen Korykos ~ehri Antik ça~~ve Bizans
devri yap~lar~~ile Korykos kalesi ve önündeki adac~ktaki K~zkalesi'nde
yapt~~~m~z incelemelerde, önceki ara~ur~c~lann gözlerinden kaçm~~~
pek çok ayr~nt~~bulmam~z mümkün oldu. Bu yüzden de yay~ nlanm~~~
plânlarda baz~~düzeltmeler, topografik krokilerde tamamlamalar
yapmam~z gerekti.
Silifke ve dolaylar~ndaki topraküstü arkeolojik ara~t~rmalar~nuz
yukar~da belirtti~imiz s~n~r içinde k~y~~ ~eridinde gerek Silifke'nin
bat~s~nda gerek do~usunda yap~ld~~~~gibi, bu k~y~daki baz~~ ~ss~z adac~klara da ç~k~larak bunlar da etrafl~~surette gözden geçirilmi~tir.
Bo~sak adas~~ bilhassa eski eser zenginli~i bak~m~ndan ~a~~rt~c~d~r.
Bu sivri ve çorak adac~k üzerinde bir çok kilise, ev, sarn~ç ve mezar~n
bulunmas~, burada yo~un bir yerle~menin Ortaça~~içinde varl~~~n~~
belli etmi~tir. Küçük ada denilen kayal~k ise, çok ufak bir kara parças~~
olmas~na ra~men üstünde geç Antik ça~a ait bir villa'n~n bulunmas~~
bak~m~ndan ilgi çekici idi. Buna kar~~l~k daha bat~'daki Dana (veya
Manavat veya Karg~ne~k) adas~~ denilen oldukça büyük bir ada eski eser
bak~m~ndan hayli fakir ç~kt~. Yabanc~lar~n Provençal adas~~ olarak adlan~ehir olarak tarih içindeki geli~mesi asistan~m~z Mim. Birol
25 Silifke'nin
I. Alpay taraf~ndan doktora çal~~mas~~olarak i~lenmektedir.
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d~rd~klar~~ ve üzerine ç~kmaks~z~ n, burada pek çok yap~lar, kiliseler
ve hatta kale oldu~unu yazd~klar~~bu güzel adada belirli büyük bir
kal~nt~~toplulu~u ile kar~~la~~lmad~. Ancak kuzey k~y~s~nda baz~~
yap~~ izleri ile çok y~k~k durumda bir basilikan~n kal~nt~s~~bulundu.
Bunlar~n ölçüleri al~narak planlar~~çizildi.
Silifke'nin bat~s~nda k~y~da bu ~ehrin Osmanl~~devri boyunca
liman~~olan Akliman veya A~aliman~~ kalesi üzerinde durulmu~, bir
Türk devri eseri olan bu askeri mimari eseri incelenmi~tir. Burada
H~ristiyan ça~~~veya Antik ça~~izleri bulunmam~~t~r. Fakat kalenin
önündeki ~imdiki dar bir berzahla adan~n en yüksek noktas~nda
çok y~k~k bir basilika kal~nt~s~~ bulunmu~tur. Yine Silifke'nin bat~~
taraf~ nda evvelce Herzfeld ve Guyer'in kaz~~yaparak etrafl~ca yay~nlad~klar~~eskiden Meryemlik denilen ören yerinde Hagia Thekla ziyaret
yerinde ufak baz~~ tamamlay~c~~bilgiler elde edilmi~tir. Bu arada
h~ristiyanlarca çok önemli bir ziyaret yeri oldu~u bilinen buradaki
yap~lar~n tarihçelerine ~~~k tutacak bir yay~n da yap~lm~~t~r 26 . Bat~'daki ara~t~rman~ n en verimli eseri, denize ve bo~aza hâkim bir
yerde kurulan Tokmar kalesi olmu~tur. Tam bir plan~~ ç~kar~lan bu
kale çok iyi durumdaki duvarlar~~ve burçlar~~ ile dikkati çeker. Bu
kaledeki çal~~malar~m~z s~ras~nda, zeminde rastlad~~~m~z Ortaça~a
ait çanak - çömlek parçalar~~ aras~nda insan figürleri olanlar~n bulunmas~, yerin önemine i~aret etmektedir.
Silifke'nin do~usunda yukar~da belirtildi~i gibi Korasion, Korykos
ve Elauissa - Sebaste gibi evvelce yay~nlanm~~~yerlerdeki inceleme
ve ara~t~ rmalar~m~z~ n ancak ayr~nt~ lar üzerinde olmas~na kar~~l~ k,
Cennet - Cehennem obru~u içinde ve etraf~ ndaki Bizans devri kal~nt~lar~,
kuzeyde Hasan Aliler köyündeki büyük basilika, Korykos kuzeyindeki
ba~ka bir basilika incelenmi~~ve bunlar~n rölöveleri ç~ kar~lm~~t~r.
Korykos kuzeyindeki basilika mimari bak~ mdan ilgi çekici olduktan
ba~ka, buradan Toroslar'~ n Akdeniz'e bakan tepelerinde yer yer
yükselen Antik ça~~gözetleme kulelerinden birinin yan~ na kadar
gitmek mümkün olmu~tur. Yine burada, bugün kullan~lan yolun
yak~n~nda Roma ça~~na ait muntazam ta~~dö~eli bir yolun bulunmas~~k~y~dan kuzeye ç~kan, bilinenlerin d~~~nda bir tak~m yollar~n
daha varl~~~n~~göstermesi bak~m~ndan önemlidir.
26 G. Dagron, Vie et miracles de Sainte Mcle (Subsidia Hagiographica, 62)
Bruxelles 1978.
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Elaiussa - Sebaste'nin az do~usunda en önemli incelememiz,
La~nas (= Limonht)'nun do~usunda olan Akkale'de yap~lm~~t~r".
Tarsus - Silifke yolu ile k~y~~aras:nda kalan yerde olan bu büyük
yap~~toplulu~u ~imdiye kadar yabanc~~ ara~t~r~c~larm dikkatini çekmekle beraber, hiç kimse buras~~ile yeteri kadar ilgilenmemi~tir.
Burada Roma devrine ait bir saray oldu~unu sand~~~= çok geni~~
bir yap~dan ba~ka, büyük bir sarn~ç, bir hamam ile bir de üzüm
ezme presi yap~s~~bulunmu~tur. Bu saray~n kesinlikle denize ba~lant~s~~oldu~u söylenerek yap~lan ara~t~rmada, gerçekten k~y~da yukar~dan gelen bir su kanal~~ile bir çe~meden ba~ka, kaya içine oyulmu~~
küçük bir liman ve iki ayr~~gemi çekme yeri bulunmu~tur. Bütün
bu tesislerin ayr~~ayr~~ölçüleri al~narak, rölöve çizilmi~tir. Ayr~ca
büyük bir obruk etrafinda kurulmu~~olan Kanytelleis veya Kanytelideis (= Kanhdivan) ~ehrinin yap~lar~~üzerinde çal~~~larak bunlardan
dördüne dair bir makalemiz yay~nlanm~~t~r 28.
Çal~~malar~m~z~n en zor k~sm~~ k~y~dan gerilerde Toros'larda
tepelerde ve Akdenize inen akarsu yataklar~~ile vadilerde yap~lanlar~d~r. Buralarda köyler çok seyrek oldu~undan, geceleri kalma
imkan~~bulunmamakta ve su bulunmad~~~ndan, beraberde su ta~~mak da gerekli olmaktad~r. Buralardaki baz~~ören yerlerine motorlu
araçlarla yakla~mak mümkün ise de ço~una yürüyerek gitmek zorunda kal~nm~~t~r. Nitekim Aya~~ kuzeyindeki Çat~k Ören denilen
ören yerine a~a~~dan üç saatlik yukar~dan ise bir saatl k bir yürüyü~~
ile ula~mak kabildir. renibah~e deresi kenar~ndaki .Karakabakh ören
yerine ise ancak üç saatlik bir yürüyü~le gidilebilmekte; dönü~~için
ise bir o kadar daha vakit harcamak gerekmektedir. K~y~ n~n arkas~ndaki bu bölgede, evvelce yetersiz olarak yay~nlanan Canbazh
köyü'ndeki basilikas~n~n, yard~mc~lar~m~z taraf~ndan bütün ölçüleri
dikkatle al~ narak rölövesi ç~kar~lm~~t~ r 29. Bugün Anadolu'da bilinen
27 Ankara'da ~~976'da toplanan VIII. Türk Tarih Kongresinde sunulan bildirimiz bu eser hakku~dad~r, Elaiussa - Sebaste (Aya~) yak~n~nda Akkale, Kongre bildirileri
(bas~lmakta). Yine Akkale hakk~nda yabanc~~dilde bir yaz~n~z Prof. Dr. F. W.
Deiclunann için haz~rlanan Arma~an kitab~nda yer alacakt~r.
28 Semavi Eyice, Kanitdivan basilikalan (bir ön~al~~ma), "Anadolu Ara~t~rmalar~"
1V-V (1976177) s. 411-442, 28 resim ve plan ile; almanca özeti, Die Basiliken von
Kanlidivan," Zeitschnft der Morgenlindischen Gesellschaft - Deutsche Orientalistentag"
(bas~lmakta).
29 Semavi Eyice, La basilique byzantine de Canbazli, en Cilicie "Zographe - In Me~noriam Prof. Rodojcic" X (1979) bas~lmakta.
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erken H~ristiyan devri yap~lar~n~n en iyi korunmu~~olanlar~ndan
birisini te~kil eden bu yap~, sanat tarihinde önemle yer alabilecek
bir örnektir. Yenibahçe deresi vadisini kar~~l~kl~~tutan Takkad~n ile
kar~~s~ndaki Barakç~~ kaleleri gerek plan, gerek in~a devri, gerek yap~~
tekni~i bak~m~ndan çok de~i~ik eserler olarak kar~~m~za ç~kt~lar.
~imdiye kadar hiçbir ara~t~r~c~ n~n yan~na kadar gitmedi~i Barakf ~~
kalesi kapal~~bir kitle te~kil eden plan~~ile oldu~u kadar Hellenistik
ça~a inen duvar tekni~i ile de dikkati çekmektedir. Bütün bu eserlerin resimleri al~narak, planlar~~ç~kar~ld~~~~gibi, Yenibahçe deresini
s~n~rlayan tepelerde say~lar~~pek çok olan eski yerle~me yerlerindeki
evler, kiliseler ve mezar an~tlar~~üzerinde de durulmu~tur. Çok zengin malzeme veren bu arkeolojik buluntular~n hemen hemen çat~~
hizas~na kadar sa~lam bir durumda olmalar~, bu topraküstü arkeolojik ara~t~rmalar~m~z~n en zevkli ve yorg-unlu~u unutturucu taraf~n~~te~kil etmi~tir. Bütün bu bölgede, en ~ss~z yerlerde bile kar~~la~~la~~lan büyük ta~lardan yontulmu~~kap~~sövelerinin görülmesi de
buralarda Geç Antik ça~da çiftlik evlerinin varl~~~n~~belli etmektedir.
Ayr~ca önemli bir buluntu da bazen evlerin yanlar~ nda, bazen ise tek
olarak kar~~la~~ lan kayadan yontulma üzüm veya zeytin preslerinin
çoklu~udur. Böylece bu bölgenin o yüzy~llarda ~arap ve ya~~yap~m~yla u~ra~t~~~~tahmin edilebilir. Bir yerle~me yerine ba~l~~olmaks~z~n arazide tek ba~~na olan mezarlar da ayr~ca dikkate de~er bir
özelliktir. Bazen bu mezarlar~ n hemen yan~nda bir de üzüm ezme
presi bulunmaktad~r. Böyle bir üzüm presi yan~ndaki lahdin kapa~~na i~lenmi~~olan üzüm salk~m~~rölyefleri, sahibinin i~i hususunda
hiçbir ~üphe b~rakmamaktad~r. Bütün yerle~me yerlerinin uza~~nda
Mezitkale denilen yerde tek ba~~na raslad~~~m~z, çok iyi durumda
kalm~~~mabet biçimindeki büyük ve güzel bir mezar an~t~~ise ~a~~rt~c~~
bir örnek say~labilir.
K~y~n~n kuzeyindeki da~l~k bölgede, vadilerde onbe~~kadar
çe~itli yerle~me yeri bulunmu~, köylülerin Meydan, Barakç~, Sinekkale,
I~~kkale, A~a~~~Dünya, Karakabakl~, Ovac~k, Takkad~n, Pasl~, Mezgit,
Çat~kören, Tapureli, Tan~khan, Emirzeli, Öküzlüklü, Hac~~Ömerli olarak
adland~rd~klar~~bu yerlerde ve bunlar~n çevrelerinde belirli bir ad~~
olmayan arazilerde tek tek pek çok sivil yap~~(çe~itli tiplerde evler)
ve dini yap~lar ile mezarlar bulunmu~~ve bunlar~ n ço~unun rölöveleri
ç~kar~lm~~t~r. Bu buluntular Anadolu'nun Ilkça~~sonlar~~ve Ortaça~~
içlerindeki ev mimarisi hakk~nda çok zengin bilgi sa~lamaktad~r.
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H~ristiyan yap~~ sanat~~ bak~m~ ndan ise bu bölge dini binalar~n~n,
buraya has baz~~özelliklere sahip olduklar~~görülmektedir. Bilhassa
birçok basilikalarda apsisin iki yan~ nda ileri ta~k~n büyük birer mekan~n varl~~~~dikkati çeker. Bu küçük yerle~me yerlerinin hiçbirinin
eski ad~n~~bulmak mümkün olamam~~t~ r.
Silifke ve dolaylar~nda yapt~~~m~z topraküstü arkeolojik ara~t~rma ve incelemelerde yukar~ da gösterilen s~ n~rlar içinde çal~~malar
yap~lm~~~ve resim malzemesi ile rölövelerin eksiksiz olmas~~için ayn~~
yere birkaç defa gidilmi~ tir. Incelemelerde elde edilen plan ve rölöveler kürsümüz asistan~~mimar 1. Birol Alpay taraf~ndan çizilmi~~
ve 1978 y~l~nda elde edilenler ise çizilmektedir. ~üphesiz bunlar~n
hepsi olmasa bile bir k~sm~, yay~nlanmadan önce bir defa daha yerinde kontrol edilecektir. Ayr~ca elimizde bu ara~t~rmalardan 2000
kadar renkli dia, ve 3500 kadar siyah - beyaz foto bulunmaktad~r.
Bu bölgeye dair ~imdiye kadar yay~nlanm~~~bütün yaz~lar~n da orijinal olarak bulunamayanlar~ , xerox - kopya olarak elde edilmi~tir.
Merkez Silifke olmak üzere Lamas (=Limonlu) çay~~ile Manavat adas~~
aras~ndaki bölgenin taranmas~~suretiyle yap~lan çal~~malar hiç bir zaman tamam olmayacakt~r. Nitekim 1978 y~l~~ara~t~rmalar~~s~ras~nda son
günlerde K~z~lören ad~ nda büyük bir ören yerinin daha varl~~~n~~çok
uzaklardan dürbünle fark edebildik. Yan~na gidip yak~ndan görmemiz
mümkün olmad~. Ikinci bir kal~nt~~toplulu~u ise eski yazarlar~ n Topalar~n çe~mesi dedikleri yer dolaylar~nda idi. Adlar de~i~mi~~oldu~undan
bu ören yerini bulamam~~t~rk. 1978 y~l~~ kampanyas~n~ n son günü bir
tesadüfle buras~n~~da uzaktan tesbit edebildik. Bunlar~~da 1979 y~l~~
program~~içinde görme~i ve inceleme~i dü~ünüyoruz. Buralarda k~y~~
~eridinde oldu~u kadar da~l~ k bölgede bütün Türk devri boyunca
önemli ve yo~un yerle~menin olmay~~~~ve ancak göçebe a~iretler k~~lak olarak ya~ad~~~ ndan, eski eserlerde onlara zarar veren tahriplerin
olmamas~n~ n sebebidir. Son y~ llarda art~k durum de~i~mekte k~y~larda ba~layan yerle~meler içerilere de yay~lmaktad~r. Silifke ve dolaylar~nda yapt~~~m~z topraküstü arkeoloji incelemelerinin bu bak~ mdan
çok önemli oldu~una inan~yoruz.

