SILIFKE VE DOLAYLARINDA YAPILAN
TOPRAKUSTU ARKEOLOJIK ARASTIRMALAR
RAPORU (1979)
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Silifke ve çevresini 1972 y~l~ndan beri ~stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde kürsümüz yard~mc~lar~~ve ö~rencilerimizden
meydana gelen küçük bir ekip ile ara~t~ rmakta ve incelemekteyiz.
Bu y~l yapt~~~m~ z çal~~ malarda, evvelce yap~lan baz~~ara~t~rmalar~n
elde edilen sonuçlar~n~~ kontrol ettikten ba~ ka, ba~l~ ca dört konu
üzerinde durulmu~ tur. Bu dört konu ~ u surette özetlenebilir:
~ . Kanl~divan
Silifke - Mersin yolu üstünde, ana yoldan 3 km. içeride bir obruk
etraf~nda kurulmu~~önemli bir ören yeri olan Kanl~ divan eskidenberi
tan~nan ve kal~nt~ lar~~bilinen küçük bir ~ehirdir. Buras~~ hakk~nda
haz~rlad~~~m~z etrafl~~ bir yaz~m~ z bir kaç y~ l önce yay~nlanm~~t~.
Bu y~l yapt~~~m~z çal~~ malarda buradaki küçük yerle~me yerini bir
daha inceleyerek, asistan - mimar Birol Alpay taraf~ndan bir ~ehir
plan~~çizilmi~tir.
2. Devecili örenyeri
Kanl~ divan örenyerinin kuzeyinde yaya olarak bir buçuk saatlik
bir yürüyü~le eri~ ilen Devecili örenyerinde ~ imdiye kadar hiç bir
yerli veya yabanc~~yay~ nda bahsi geçmeyen küçük bir yerle~me yeri
bulunmu~ tur. Çevre araziye hâkim bir s~rt~ n üstünde ve denizi uzaktan gören bir arazide kurulan bu yerle~ me yerinde oldukça büyük
bir basilikamn varl~~~~bunun bir Bizans kasabas~~oldu~unu isbatlamaktad~r. Bu yerle~ me yerinde belirli bir plan~~olan ve duvarlar~~
hayli yüksek olarak duran evler de bulunmaktad~r. Bu evlerden bir
tanesi güneye bakan cephesi ve bu cephedeki pencereleri ile bölgenin
profan mimari özelliklerine sahip bulunmaktad~r. Bu yerle~ me yerinin
küçük bir de nekropolü oldu~u kalan lâhitlerden ve kaya içine oyulmu~~mezarlardan anla~~l~ yor. Bu mezarlar aras~ nda bir tanesi küçük
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bir an~t biçiminde yap~lm~~~olmas~~bak~m~ndan dikkati çeker. Antik
yap~lar and~ran bu mezar amt~n~n gerçekte bir H~ristiyan mezar~~
oldu~u al~nl~k ta~~n~~süsleyen bir haçtan anla~~lmaktad~r. Bu ören
yerine arkadan dolanarak giderken raslanan pres ve do~rudan do~ruya vadiye inerken kar~~la~~ lan kayadan oyulmu~~sarn~çlar, bu s~rt~n
topra~~n~n evvelce verimi sa~lamak üzere i~lenmi~~oldu~unu belli
eder.
K~z~lören
Yenibahçe deresi vadisinin do~u taraf~nda Pasl~'n~n güneyinde
K~z~lören denilen bir yerle~me yeri ile daha kar~~la~~lm~~t~r. Hiç bir
ara~t~r~c~n~n ~imdiye kadar görüp, incelemedi~i bu yerde ölçüleri
pek büyük olmayan bir basilikan~ n varl~~~~burada da Bizans ça~~nda
ya~and~~~n~~belli eder. Etrafta ise hayli çok say~da ev kal~nt~lar~~görülür. Bunlardan bir kaç~~muntazam plânlara sahiptirler. Ayr~ca bu
evlerden biri önüne sonradan eklenen bir kule ile dikkati çekmektedir.
Bu evlerin duvarlar~nda de~i~ik ta~~örgü tekniklerinin kullan~lm~~~
olmas~, burada antik ça~dan itibaren ya~anm~~~oldu~unu gösterir.
Bu yerle~me yerinde bir nekropol ile kar~~la~~lmam~~~olmakla beraber,
kapa~~nda H~ristiyanl~k alameti olan haçla süslü bir lâhit bulunmu~tur.
Gökkale
Silifke'den Uzuncaburç'a giden yolun bat~s~nda Çalt~~- Bozk~r
köyüne giden yoldan yürüyerek yar~m saatte ula~~lan Gökkale denilen
yerde de küçük bir yerle~me ile kar~~la~~lm~~t~r. Yabanc~~ara~t~r~c~lar~n sadece uzaktan dürbünle görerek varl~~~n~~ bir kaç kelime ile
belirttikleri bir yer de ilk olarak taraf~ m~zdan incelendi. Çahlar aras~na yer yer raslanan muntazam ta~~dö~eli yol kal~nt~lar~~ buran~n
evvelce çevredeki ~ehirlere ba~lant~s~~ oldu~una i~arettir. ~lgi çekici
olan husus bu derecede ufak bir yerle~menin bu kadar muntazam
bir yola sahip olu~udur. Gökkale ad~~verilen yerle~me yerine yakla~~rken yamaçta bir kaç lahid görülür. Solda ise bir evin kal~nt~lar~~
vard~r. Fakat esas önemli olan, s~rt~n hâkim bir noktas~nda etrafa
ve uzaktaki denize harikulade bir manzaraya sahip olan iki katl~~
ba~ka bir evdir. Önünde ta~~dö~eli bir avlu bulunan bu iki katl~~ ev
çok iyi durumda kalm~~t~r. Balkonlu ve ikiz pencereli güney cephesi
bölge eski ev mimarisine uymaktad~r. Yak~n~nda büyük bir lahit,
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arkas~nda 'ise ba~ka ev kal~nt~lar~~vard~r. Bunlardan birinin içindeki
bir kap~~lentosunda bir haç~n bulunmas~~bu yerle~me yerinin de
Bizans ça~~na ait oldu~unu gösterir. Etrafda raslanan lâhit ve kayadan
oyulmu~~mezarlar~n kapaklar~nda da haçlar i~lenmi~tir. Burada
ayr~ca yine kayadan yontulmu~~büyük bir pres (zeytin veya üzüm?)
in de varl~~~~dikkati çekmektedir.
1979 y~l~nda yapt~~~m~z ara~t~rmalarda yukar~da k~saca belirtilmi~~olan ören yerleri incelenmi~, bunlar~n vaziyet planlar~~ç~kar~lm~~~
yap~lar~n ayr~~ayr~~ölçüleri al~narak plan ve rölöveleri için gerekli
notlar al~nm~~t~r. Ayr~ca bu yap~lar~n renkli ve siyah - beyaz foto~raflar~~çekilmi~tir. Bu buluntular ~u hususlar~~ortaya koymaktad~r:
Silifke gerisinde Toroslarda ~imdiye kadar burada çal~~an
ara~t~r~c~lar~ n göremedikleri daha pek çok yerle~me yerleri bulunmaktad~r. Ancak yaya eri~ilebilen bu küçük yerle~me yerlerinde
sadece zaman~n harap etti~i çok say~da yap~~ile kar~~la~~l~r.
Bu yerle~me yerleri aras~nda ~imdiye kadar bilinenlerin
d~~~nda bir tak~m ikinci derecede yollar da uzanmaktad~r. Bu yollar~n
tan~nmas~~güney Anadolu'nun tarihi co~rafyas~~ bak~m~ndan de~erlidir.
Bugün hiç veya pek az hayat olan bu yerlerde evvelce ya~ayan
insanlar~n tar~mdan faydaland~klar~~anla~~lmaktad~r. Suyu çok say~da
sarn~çlar yapmak suretiyle sa~layan bu insanlar, b~rakt~klar~~çok
say~daki preslerde ya zeytin veya üzüm ezmek suretiyle ya~c~l~k
veya ~arapç~l~k ile geçiniyorlard~.
Raslad~~~m~z çok say~daki evler, güney Anadolu'nun Bizans
ça~~ndaki profan mimarisi hakk~nda aç~k bir bilgi verecek kadar
zengindir. Bunlar~n plan ve rölöveleri asistan~ m mimar Birol Alpay
taraf~ndan çizilmektedir.
1979 y~l~~çal~~malar~~s~ras~nda Erdemli müzesinde bulunan baz~~
e~ya üzerinde durularak bunlar~ n konumuzu ilgilendirenleri etrafl~~
surette incelenmi~tir.

