GÜNEY- BATI ANTITOROS BÖLGESINDE
ESKI BIR YOL ~EBEKESI *
U. BAHADIR ALKIM (Istanbul)
Istanbul ve Çanakkale Bo~azlar~~Avrupa ile Asya aras~ nda nas~l
denizden birer kilit noktas~~te~ kil etmekte ise, Antitoros ve Amanus
da~lar~, sahip olduklar~~mühim geçitleri sayesinde ayni hususu güneybat~~Anadolu ile Suriye ve dolay~ siyle Mezopotamya aras~ nda karadan
sa~lamaktad~ r. Anadolu'da bir kaç yüzy~ldan beri co~rafi, jeolojik,
tarihi, arkeolojik ve stratejik ara~t~rmalar yapm~~~olan gezgin ve bilginlerin ço~u, Küçük Asya'n~ n -Toros da~lar~~ile Antitoros da~lar~n~n
kesi~ti~i- bu bölgesini de hedef ittihaz etmi~lerdir. Bununla beraber,
Antitoros havalisinde bilhassa XIX. yüzy~lda esasl~~incelemeler yap~lm~~~olmas~na ra~men, bu bölgenin ücra kö~ elerine nüfuz etmek
mümkün olamam~~t~r.
Karatepe'nin kuzey ve güney ile olan yol irtibat~n~~tesbit etmek
ve Karatepe ile ça~da~~daha ba~ ka ören yerlerinin mevcut olup olmad~~~n~~ ö~renmek amaciyle 1947-1952 ve 1955 y~llar~ nda Karatepe'deki
kaz~~ çal~~malar~m~z s~ras~ nda, Antitoroslarda henüz tan~nm~yan bir
bölgeyi ara~t~rma f~ rsat~n~~elde ettik.
Karatepe'nin ke~finden sonra bu geziler a~a~~daki y~llarda yap~lm~~t~r:
1947 (Ilkbahar): Prof. H. Th. Bossert ve U. Bahad~r Alk~m 1;
1947 (Sonbahar) : Bossert, Alk~ m, H. Çambel ve Karatepe Kaz~~Kuru* Buradaki metin, müellif in, Milletleraras~~XXIII. Müste~ rikler Kongresinin
(Cambridge, 21-28. A~ustos. 1954) Assirioloji seksiyonunda okudu~u Ingilizce tebli~inin (kr~. Proceedings of the Twenty-Third International Congress of Origentalists, London
1957, s. 147-148) Türkçesi olup altnotlar ilâvesiyle -herhangi bir de~i~ikli~e maruz
b~rak~lmaks~z~ n- yarmlanmaktad~ r. Almanca terciimesi için bk. Anadolu Ara~t~rmalar~, III. 2 (=yeni seri I, 2 ) ~stanbul 1958, s. 223-243.
Bu gezinin buluntular~ : için kr~. H. T. h. Bossert ve U. Bahad ~ r Alk~ m
Karatepe, Kadirli ve Dolaylar~, Istanbul 1947, s. 2-~ l.
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lu'nun di~er üyeleri 2; 1948 (Yaz) : Alk~ m ve Ekrem Ku~çu (Karatepe'nin kuzey dolaylar~na) 3; 1948 (Sonbahar) : Bossert, N. Ongunsu
ve ~ . Süzen (Karatepe'nin güney dolaylar~na) 4; 1949 (Sonbahar) :
Alk~ m (Karatepe'nin kuzey ve kuzey-bat~s~na) 5; 1949 (Sonbahar) :
Bossert ve H. Çambel (Karatepe'nin kuzey-bat~s~na) 6; 1950 (Yaz) :
Bossert, Muhibbe Darga ve Alk~m (Do~u Kilikya'n~ n güney dolaylar~na) 7; 1951-1952 (Sonbahar) : Alk~m 8; 1955 (Sonbahar) : Alk~m ve
H. Çambel 9.
Bu yedi y~ll~ k zaman fas~las~~ içinde ara~t~ rmaya çal~~t~~~ m~z
bölge, Bodrum (Hierapolos-Castabala)-Hemite-Kozan-Göksun (Cocusus) aras~ nda çizilecek kavsin içinde kalmakta ve Karatepe'nin 100
km. kadar kuzeyine uzanmaktad~r (bk. Harita ~ ).
Bu geziler esnas~nda bulunmu~~olan eserlerin hepsini burada
bütün ayr~nt~lar~~ile ele almak hiç ~üphesiz mümkün de~ildir; yak~nda
müellifin yay~ mhyaca~~~kitapta 10 eserler birer birer incelenecektir.
~imdi ise, s~n~rlar~n~~hemen yukar~ da verdi~imiz bu gölgede tesbit
etmi~~oldu~umuz eski bir yol ~ ebekesinin ancak tasvirini yapmakla
ve bu yol ~ ebekesinin önemini belirtmekle yetinece~iz.
Tesbit etmi~~oldu~umuz yol ~ ebekesinin teferrüatl~~bir tasvirine
giri~meden önce, eski ça~larda Kayseri'den (Caesareia Mazaca)
ç~ karak Kilikya Ovas~ na inen mühim yollar~~ hat~rlatmak faydal~~
olacakt~ r. Avânz ~artlar~~dolay~ siyle bu yollar da~l~k bir araziden
2 ~imdilik bk. U. B. Alk~ m: Belleten'de
XII (1948), s. 248; H. T h. Bossert
- U. B. Alk~ m - H. Çambel v. b~k. :Karatepe Kaz~lar~ . Birinci On-Rapor, Ankara
1950, s. 3 ( =K. Kaz~lar~); H. T h. Bossert: "Reisen in Kilikien", Orientalia N. S.
XIX (,915o), S. 123-124.
3 U. B. Alk~ m: "Üçüncü mevsim Karatepe çal
~~malar~-Kaz~~ ve Geziler",
Belleten XIV (1950), 523-534.
4 Bu geziye dair henüz bir rapor yay~nlanmam~~t~r.
U. B. Alk~ m: "Dördüncü mevsim Karatepe çal~~malar~", Belleten XIV
(1950), s. 652-654; [ayn. m Il.] Anatolian Studies'de I (1951), s. 19-20; ayn.. m11.:
Anadolu'da I (1951), S. 26-27.
Bu geziye dair henüz bir yay~n yap~lmam~~t~r.
7 H. Th. Bossert: "Karata~'taki arkeolojik ara~
t~rmalar hakk~nda k~sa onrapor", Belleten XIV (195o), s. 661-663.
~imdilik kr~. U. B. Alk~ m: "Sekirinci mevsim Karatepe çal~~malar~", Belleten XVI (1952), s. 618..619.
9 Bu geziye dair henüz bir rapor yay~nlanmam~~
t~r.
10 Müellifin bu kitab~~ "Do~u Kilikya'n~n tarihi co~rafyas~
na dair ara~t~rmalar"
ba~l~~~~alt~ nda Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~aras~nda ç~kacakt~r.

ANT~ TOROS BÖLGESINDE ESKt BIR YOL ~EBEKESI

6 ~~

dola~ mak ve ancak kilit noktas~~te~ kil eden muayyen geçitleri a~mak
suretiyle Kilikya'ya inebiliyordu (Harita 2). Geçitlerden en bat~da
olan~~Gülek Bo~az~d~ r (Portae Ciliciae). Gülek Bo~az~n~ n takriben 150
km. kuzey-do~usundan ba~lay~ p yine yayni kuzey-do~u hatt~~istikametinde s~ralanan daha alt~~geçit mevcuttur; s~ rasiyle: Gezbel (deniz
seviyesinden yüksekli~i: 2000 m.), Dede Bel (2200 m.), Kuru Bel
(1925), Kuruçay Bel (1550m.), Kavak Bel (2075), Yedioluk Bel (1940
m.) ve Sultan Bel (1970). Bu yollardan en önemlilerini k~saca zikredelim :
Kayseri - Gülek Bo~ az~~- Çukurova: Bu yolun uzunlu~u
350 km. kadard~ r (bk. Harita 2, yol ~ ). Bu yol, bütün ~artlara bu arada
büyük ordular~ n geçi~ine uygundur; bu gün dahi en önemli devlet
yollar~ ndan birini te~ kil eder. Bu sebepten bunun hakk~ nda fazla bir
~ey söylemiyece~iz.
Kayseri - Develi - F ~ raktin - Karaköy - Kozan
(Sis) yolu : Bütün uzunlu~u takriben 250 km. dir. Daha k~sa olmas~na
ra~men bu yol (Harita 2, yol 2) kuvvetli k~~ larda geçit vermedi~inden
dolay~, Gülek Bo~az~~üzerinden inen yola nazaran daha az kullan~lm~~t~r.
Gezbel üzerinden Kilikya'ya inen yol : KayseriDeveli - Fraktin-Ta~ç~~- Gez Bel - Kiraz Bel veya -eskiyen Bel - Kozan
- Çukurova (bütün uzunlu~u takriben 260 km.) Bilhassa Büyük Hitit
Devleti zaman~ nda kullan~lan bu yol, k~~~ n fazla kar ya~d~~~~zaman
baz~~kesimlerinin geçit vermemesine ra~men, Gülek Bo~az~~üzerinden
Kilikya'ya inen yoldan sonra en çok revaçta olan tariktir (Harita 2,
yol 3).
Kuruçay Bel ve Kiraz Bel üzerinden Kilikya'ya
inen yol : Kayseri - Serezek - Kuruçay Bel - Göksun (Cocusus)
- Kiraz Bel - Çukurova (uzunlu~u takriben 370 km., Harita 2, yol 4).
Burada zikredilmi~~olan tariklerin en uzunu olan bu yol bilhassa Göksun'dan Do~u Kilikya Ovas~ na inilmek istenildi~i zaman dola~~ k ve
uzundur. Eski itinererlere göre Göksun'dan Çukurova'ya gelmek
istenildi~i vakit evvela Mara~'a (Germaniceia) gidilmekte ve Mara~'tan
büyük bir dola~ ma ile güney-bat~ya sap~ larak Çukurova'ya inilmekte
idi. Kayseri'den, Göksün üzerinden Çukurova'ya giden bu dola~~k
yolun uzunlu~u takriben 390 km. dir (Harita 2, yol 5).
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Dikkatimizi üzerine çekece~imiz bölge, yani Göksun-Saimbeyli
(Hac~ n) ile Karatepe'nin güney ve kuzey dolaylar~, hemen hemen
hiç ara~t~nlmad~~~~için, Do~u Kilikya'mn bir kilit noktas~nda bulunan
Karatepe ile, Kappadokya'n~n mühim bir yol kav~a~~nda olan Göksun
aras~ ndaki irtibat~~inceleme~e u~ra~t~ k. Hakikaten böyle bir yolu
tesbit etmemiz mümkün oldu. Bu yol Göksun'dan ç~k~p a~a~~~yukar~~
kuzey-güney istikametinde seyrederek Kilikya (Assur metinlerinde
Que) ile Kappadokya (Assur metinlerinde Tabal) '~n bir k~sm~n~ n irtibat~n~~sa~lamaktad~r.
Bölgemizin büyük bir k~sm~~irili ufakl~, iyi sulanan yaylac~klan
ku~atan da~~komplekslerini içine almaktad~r. ~u noktaya i~aret etmek
laz~md~r ki, da~l~ k bölgemizden geçerek kuzeyden güneye gelmek
istiyen bir kimse bat~~kesimde Mazgaç ve Ba ~da ~~bellerini, do~u
kesiminde ise Meryemçil belini a~mak zorundad~ r. Böylece, biri
do~uda, di~eri de bat~da olmak üzere iki esas yolu tesbit ederek
inceleme imkan~n~~bulduk (kr~. Harita 3).
Do~ u kesimdeki ana yol:
Bu yol Kilikya Ovas~n~n do~u k~sm~ ndan ba~lay~ p Karatepe'nin
eteklerine kadar t~ rman~r, Har Bo'~az~n~ ndan, Antitoroslar~ n güneybat~~bitimini te~kil eden da~lardaki vadiciklerden ve nihayet Meyemçil Belinden (=Geben Beli) geçerek Göksun'a ula~~r (Harita 3, yol ~ ).
Bu yol And~ rm'a kadar "Akyol", And~r~ n ile Göksun aras~ nda ise
"Göç Yolu" ad~n~~al~r.
Bat~~kesimdeki ana yol (Harita 3, yol 2):
Kilikya Ovas~n~n do~u kesiminden ba~hyarak bu günkü Kadirli
ilçesinin (eski ad~ : Kars Zülkadriye veya Kars Bazar; klasik ça~lardaki
ad~ : Flaviopolis) 20 km. kadar kuzey kuzey-bat~s~ndaki Mehmetli
köyüne ula~~ r. Mehmetli'den itibaren Çiçeklidere vadisini takip ederek
Ba~da~~Beli'ni ve sonra da daha kuzeydaki Mazgaç Beli'ni a~arak
Göksun'a vas~l olur. Bu yol bu gün " Çiç ekli d ere yolu" ad~~ile
tan~nmaktad~ r. Bu iki ana yol aras~ ndaki sahada ikinci derecede olan
bir kaç yol daha bulunmaktad~r. Do~rudan do~ruya Göksun'a ç~ kmamalanna ve yine bat~~kesimde Ba~da~~ve Mazgaç, do~u kesimde ise
Meryemçil Bellerinden geçmek zorunda bulunmalanna ra~men ayni
derecede önemlidirler. Bu günkü adlar~ : Mezi Yolu, Z ehli Yolu,
Kaleatl~~yolu ve Nürfet - A ~~ l~~yolu.
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Bu tâli yollardan Mezi Yolu en bat~da bulunan~d~r; Ba~da~~
Beli'nin hemen güneyinde Çiçeklider.e yolu ile birle~ ir (Harita 3, yol 3).
Z e hli Yolu, Mezi yolunun hemen do~u yak~n~nda olup
~mak
Ba~da~~Beli ile Mazgaç Beli aras~ nda Çiçeklidere yoluna kavu
ma
kavsi
bir
dola~
için -arazi te~ ekkülât~~dolay~siyle- oldukça geni~~
çizer (Harita 3, yol 4).
K al e al t~~yolu ise Kadirli'den ç~ karak kuzey-do~uya do~ru
yönelir ve küçük Ç~~~ar-Beli'ni a~ arak bat~ daki ana yol ile, Çiçeklidere yolu ile, birle~ ir (Harita 3, yol 5).
Bu iki ana yol ve dört tâli yol boyunca s~ralanan çe~itli an~ tlar,
aret te~kil
bu yollar~ n muhtelif ça~larda kullan~lm~~~olduklar~ na i~
nda
bulmu~~
etmektedirler. Bu yollar~ n üzerinde yahut pek yak~n~
oldu~umuz bir çok an~tlar aras~ nda a~a~~ dakilerini zikretmek istiHemite'deki Hitit kaya kabartmas~~
yoruz: Kalkan petroglifleri
13,
(Büyük Devlet zaman~ na ait, eyalet eseri) 12 , Domuztepe Kalesi
(Geç~t~~
üç Arami yaz~t parças~~14 , takriben 40 Yunanca mezar yaz
Roma devrine ait) 15, 5 kaya yaz~t~~(Yunanca, Geç-Roma devrine
a
ait) ", iki kaya kabartmas~~(birisi muhtemelen yerli bir k~rall~~
), 8 harabe (Geçait 17, di~eri muhtemelen Geç-Roma devrine ait 18
" Kr~ . U. B. Alk ~ m: Belleten'de XIV ( ~ 95o), s. 528-529. ve lev. LXXVI,
res. 27-28.
" Bu kaya kabartmas~n~ n, Hitit hiyeroglif lejand~~ile birlikte henüz nihai
S.'de XIX (1950), s• 124yay~n~~yap~lmam~~t~r. ~imdilik kr~ . Bosset : Orientalia N.
Die
Welt
der
Hethiter, 2. bask~, Stutto;
M.
Riemschneider
:
'25 ve lev. VII, res. ~
gart 1955, lev. 6, üst.
~lar~n~ n arkeolojik sonuçlar~" Belleten XVI
13 U. B. Alk~ m : "Domuztepe Kaz
1951 sondaji için ise kr~.
ayn.
yr. altnot
bibliografya
için
bk.
(1952), s. 225-237;
U. B. Alk~ m: Belleten'de XVI (1952), S. 132-133.,
tlardan biri Hemite köyünde bulunmu~tur (kr~ . A Dupont - Som14 Bu yaz~
~rl~~
jahrbuchfür
Kleinasiatische Forschung I, ~~[1950] , 5.45-47=1KF).~kincisi Bahad
m er :
nda
H.
Çambel
~
üçuncusunti
ise
1957
yaz
köyünden gelmedir (kr~. ayn. yr., s. io8).
~ndan yay~ nlanave müellif bulmu~~olup Prof. A. Dupont - Sommer taraf
~l~~ Gecakt~r; ~imdilik kr~. [U. B. Al ki m:] "Türk Tarih Kurumu'nun 1958 y
XXII
(1958),
s.
630.
Belleten
nel Kurul toplant~s~-Karatepe'de çal~~malar"
redilmi~tir, kr~. Belleten XIV (1950), 533, 535-541
15 Bu yaz~tlardan alt~s~~ne~
ve lev. LXXXIV-LXXXVI.
üçü yay~nlanm~~t~r, kr~ . ayn yr., s. 533, 535-537 ve
16 Bu kaya yaz~ tlar~ndan
lev. LXXXI-LXXXIII.
~~ve res. 109-114.
s.
" Kr~ . Bossert-Alk ~ m: Karatepe, Kadirli ve Dolaylar~,
s.
534
ve
lev. LXXXIX.
Belleten
XIV
(1950),
s.
9
ve
res.
98-300;
18 Kr~. ayn. yr.,
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Roma devride ait 19 , 4 Orta Zaman harabesi, çe~ itli küçük buluntular 20
ve yap~lar~~ilave ve de~i~ iklik geçirmi~~ve yak~n ça~lara kadar kullan~lm~~~büyüklü küçüklü 19 kale 24. Bu an~tlar~ n baz~s~ , buradaki
yaz~n~n I 1-2 ~ . altnotlar~ nda belirtildi~i veçhile tarafim~ zca ön-raporlarda yay~nlanm~~~veya adlar~~zikredilmi~ tir. Ancak bunlar~ n ço~u
henüz ne~redilmemi~~olup müellifin yak~ nda yay~mlayaca~~~kitab~nda
ele al~ nacakt~r.
Ne Antitoros bölgesini ara~t~rm~~~olan XIX. yüzy~ l bilginleri ve
ne yine bu havaliye gelmi~~olan gezginleri, tesbit etmi~~oldu~umuz bu
yollar~~ tan~ mamaktad~r. Say~lar~~k~rk~~bulan 22 bu gezginler bölgemizin yaln~z çevresine temas etmi~, baz~s~~Karatepe'nin çok yak~n~na
kadar gelmi~, bu sonuncular dahi Akyol'un (Harita 3, yol I) ancak
bir k~sm~ ndan geçmi~, kuzey-bat~~istikametinde, güç ve tehlikeli bir
yolu takip ederek Mara~'a gitmi~lerdir. Bu dört gezgin ~unlard~ r:
Hastings F. Murphy (1836) 23, E. J. Davis (1876) 24, Bennet (18791882) 23 ve Franz Schaffer (1900) 26. Franz Schaffer Karatepe'nin
pek yak~n~ ndan geçmi~, Karatepe'nin 1.5 km. kadar kuzeyinde olan
Kumkale adl~~bir Orta Zaman kalesini görmü~27, fakat Karatepe'yi
farketmemi~tir.
Dr. Muhibbe Darga ve Heinz Anstock 1948 y~l~nda Akyol'un
kuzey kesiminde Tokmakl~~ile Geben aras~ na rastl~ yan bölgede (bk.
Harita 3, yol I) ara~t~rmalar yapm~~ lar, ancak Göksun'a sapmadan
Mara~'a geçmi~ lerdir28.
19 Bunlardan ancak dördü ne~redilmi~tir, kr~.
Belleten XIV (1950), S. 530-531
ve lev. LXXVII-LXXVIII.
20 Bunlar aras~ nda muhtelif devirlere ait meskûkât da bulunmaktad~r. Bu
meskûkât, müellifin yukar~da not ~~~ 'de ad~~geçen kitab~ nda yay~nlanacakt~r.
21 Bu kalelerden sekizi zikredilmi~~veya yay~nlanm
~~t~r: Belleten XIV (1950),
S. 532-533 ve lev. LXXX.
22 Bu gezginlerin takip ettikleri yollar ve mu
~ahadeleri, ad~~geçen kitab~m~zda
tafsilâtiyle incelenecektir.
28 Kr~. journal of the Royal Geographical Society
VII, London 1837, s. 420-421.
24 E. J. Davis: Life in Asiatic Turkey,
London 1879, S. 120-121.
25 Kr~. Proceedings of the Royal Geographical Society,
N. S. VI (1884), S. 321-322.
28 Kr~. Petermann's Mitteilungen. Ergaenzungsheft 141
(19o3), S. 91.
27
ayn. yr., S. 91.
28 Bu gezinin buluntular~ndan yay~nlanm
~~~olanlar ~unlard~ r: Kireç ta~~ ndan
yap~lm~~~bir Geç-Hitit kabartmas~~(kr~. JICF I, 1 [1950], S. 75-79 ve lev. X-XII);
Ibrani-ikrami iki gümü~~tablet (kr~. A. Dupont-Sommer : ayn. yr., I, 2, 201-2 I 7).
M. Darga taraf~ ndan görülen yerler haritam~za i~lenmi~tir (bk. Harita 3).
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Kadirli'de yerle~ip bu havaliyi müteaddit gezileriyle tan~yan
yegâne ~ah~s ö~retmen Ekrem Ku~çu'dur; kendisinin bu bölgedeki
u bilgileri
~ahsi ara~t~ rmalann~~ve bunlara dair bize vermi~~oldu~
burada te~ ekkürle kaydetmeliyiz.
Bu vesile ile, tesbit etmi~~oldu~umuz yollardan birinin (Harita
3, yol ~~) Sir Charles Wilson taraf~ndan kaydedilmi~~oldu~unu da
zikretmek isteriz. Sir Charles Wilson Küçük - Asya Rehberinde29
Göksun'dan Meryemçil Beli'ni (kendisinin verdi~i isimle : Mariançil)
yazmaka~arak Kars Bazar'a (bu günkü Kadirli) bir yolun gitti~ini
stihbarat
Dairesinin
Küçük
Asya'ya
tad~ r. Ayni yol ~ ngiliz Bahriye ~
u
Kilikya'ya
~
dair haz~rlam~~~oldu~u Rehberde3° de, Göksun'u Do
~nnba~l~yan en k~sa yol kaydiyle zikredilmektedir : Kars Bazar-And
Geben-Meryemçil Kale-Göksunn.
Bölgemizdeki kalelerden ikisinin L6once Alisan ve Charles Texier
taraf~ ndan zikredilmi~~oldu~unu da belirtmek isteriz. L. Alishan, Kumkale'yi (bk. Harita 3, yol ~~bat~s~ ) bu havalideki önemli bir kale olarak
kaydeder 32. Charles Texier'nin ise Ç~ n Çin Kale (kendisinde: Tchin
Tchin Kaleh) 33 ile Geben kalesini kasdetti~i anla~~lmaktad~r.
Bu mü~ahedelerden sonra, Anadolu'nun eski eserlerine kar~~~bu
kadar çok ilgi göstermi~~olan Avrupal~~gezginlerin, içinde bu kadar
çe~itli an~ tlar sakhyan bölgemize neden nüfuz edemedikleri sorusu
~larla
akl~m~ za gelebilir. Bunun sebebini, kanaatimizce, yüksek da
ktan
sonra
içine
çevrili ve ancak say~lar~~mahdut güç geçitler a~~ld~
girilebilen bölgernizin ola~anüstü co~rafi durumunda aramak laz~m
gelir. Yaln~z bu bölgenin co~rafi yap~s~n~n özelli~i de~il, ayni zamanda
Sir Charles Wilson: Handbook for Travellers in Ana Minor, Transcaucasia, PC7Sia etc., London 1903, s. 270-271.
London
30 Handbook of Asia Minor, cilt IV, k~s~m 2: Cilicia, Antitaurus and Syria,
1919, S. 382-383.
~~hakk~nda =timi bir fikir edinmek için bk.
31 ayn. esr. s., 383. Anadolu yollar
H. H. von der Os ten : "Anatolische Wege", Eranos XLIX (1951), s. 65-83 ve
s. 84 (bibliografya). Bundan ba~ka kr~. F. Taeschner : "Die Entwicklung des
Wegenetzes und des Verkehrs ini turkischen Anatolien", Anadolu Ara~t~rmalar:, yeni
39

2, Istanbul ~~958, 169-192.
Kr~ . L. Alishan: Sissouan, Venedik 1890, s. 66 ve 233. Alishan, Kumkaleyi
büyük bir kale olarak kaydeder, halbuki bu kale pek küçük bir tahkimatt~r.
33 Alishan: ayn. yr., s. 214; Ch. Texier : "Voyage dans l'Asie Mineure,
de Sis Trebisonde - Fragment du Journal", Revue Française, cilt VI (Nisan 1838),
3. 338-339.

seri I,

32

~en C. XXIII, F. 5
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Türkiye Cumhuriyeti devrine kadar bilhassa âsâyi~inin bozuklu~u da
Avrupal~~gezgin ve bilginlerin buraya nüfuz edememelerine âmil
olmu~ tur. Arazinin savunma kolayl~~~~göstermesi Antitoroslar~n bu
k~sm~n~~adeta tecrit etmi~~ve içinde ya~~ yan halka ba~~ ms~z ve özel bir
karakter vermi~ tir. Toprak, insan~~güçlükle besliyebildi~i için buradaki
halk zaman zaman bereketli ve verimli Kilikya Ovas~na pek k~sa süren
ya~ma ak~nlar~ na ç~ kmak ve sonra yine da~lar~ na çekilmek zorunda
kalm~~t~r.
Bu kapal~~ülkedeki güvensizli~i anlamak için Karatepe çiftdilli
yaz~tlann~n (M. O. VIII. yüzy~l) sahibi, Danuna'lar K~ral' Asitawa(n)da-s'~ n devrine kadar inmemiz gerekmektedir. Asitawa(n)da-s
gerek Fenikem ve gerek Hitit hiyero~lif 35 metninde ~öyle yazmaktad~r: "
ve ben en ücra s~n~ rlarda, kanun tamm~yan, ~akilerin eleba~~s~~olan ve ~ imdiye kadar içlerinden hiç birinin Mp~~( --=‘Mopsos'
Hiyero~lif Hititçesinde : Muksas) 36 evine ( = hanedan~na) tabi olmad~~~~
~aki reislerinin ya~ad~~~~yerlerde kaleler in~a ettim. Buna ra~men ben,
Asitawa(n)da-s, onlar~~ tepeledim ve ben, Danuna'lar kalblerinin
huzuru içinde otursunlar diye, bu yerlerde kaleler in~a ettim...".
Asitawa(n)da-s'~ n, bölgemiz da~lar~ nda ve bilhassa Karatepe'nin
hemen kuzeyine rastl~yan da~larda ya~~yan halk~~kasdetmi~~olmas~~
çok muhtemeldir. Nitekim bu hayali mahfuz ve kapal~~olmas~~dolay~siyle, ~ehir kanunlar~ na itaat etmiyen bir halka emin bir melce te~kil
edebilecek vas~flar~~haizdir.
Que'nin itaat alt~ na al~nmas~~ ile u~ra~an IX.37 VIII.38, VII.39
yüzy~ l A ss u r k~rallar~n~ n, "§addu'a" (=da~~sakinleri, yaban da~~
34 Karatepe: Tanr~~heykeli üzerindeki yaz~
t, sütun II, 1-8 ve ortostat üzerindeki yaz~t (A~a~~~Giri~), sütun I, 13-18. Kr~. R. T. O' Callagan : "The Phoenician
Inscription on the King's Statue at Karatepe", Catholk Biblical Quarterly, XI (1949),
s. 235-236; A. M. Honeyman : "Phoenician Inscriptions from Karatepe", Musdon
LXI, No. 1-2 (1948), S. 55.
35 H. T. h. Bossert : "Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe2. Fortsetzung", Archiv Orientalni XVIII, No. 3 (1950), s. 15.
38 Bossert : "Die phönisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe,
~. Fortsetzung", Oriens II, No. ~~(1949), s. 113 ve 119; R. D. Barnet t : journal of Hellenic
Studies'de LXXVIII (1953), s. 142.
37 Salmanassar III. (M. O. 882-859), k~-~
. P. K retsc hmer : Glotta'da XXI

( 1933), S. 234*
38
39

Sargon II. (m. O. 724-705), kr~. Kretschmer : ayn. yr., S. 234.
Sanherib (M. O. 705-680), Asarhaddon (M. O. 68o-669), Assurbanipal
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kabileleri) olarak gösterip 40 "Ijilakku adamlar~" ad~n~~verdikleri
bir kavme kar~~~sava~m~~~olduklar~~malûmdur.
Karatepe metinlerindeki "kanun tan~m~yan insanlar" ile Assur
vesikalar~ ndaki "Ijilakku adamlar~n~ n,, ayni olmas~~çok muhtemeldir.
Bu konuya tekrar dönece~iz.
Assur ile Roma hâlcimiyeti aras~ nda rastl~ yan devre içinde her ne
kadar tarihi kaynaklar k~ t ise de, P er s ve H ellenis tik hâkimiyetine
ra~men bu hayalinin hakikatte otonom oldu~unu belirtmeliyiz 41.
Ro m a 1~ l a r ~ n dahi Kilikya'n~ n bu bölgesini tamamiyle idareleri alt~na alamamalar~ na bir delil olarak, bir vakitler Kilikya Prokonsüllü~ünde bulunmu~~olan Marcus Tullius Cicero'nun bir kaç
cümlesini iktibas etmek istiyoruz. Cicero, mektuplannda 43, Amanus
Da~lar~ nda (Kilikya yönündeki) bir bölgenin vah~ili~ini tasvir ederek
Suriye'den Kilikya'ya aç~ lan iki geçidin 43 önemine i~aret etmektedir.
Cicero'nun Roma eyaletine tabi olm~yan "Eleutherokilikes"leri,
bir da~~kabilesini, zikretmesi dikkat çekicidir. Cicero, mektuplar~nda
okundu~u veçhile, Eleutherokilikes'lere ait yalç~n ve çok iyi tahkim
edilmi~~bir yerde kin "Pindenissus" adl~~bir icaleyi tasvir ederek ~unlar~~ yazar: ".... ~ehirlerinin her kö~esi tahrip edilip yand~ ktan sonra
elli yedinci gün bana teslim oldular. Bunlar~n en yak~n kom~ular~,
onlardan (=Eleutherokilikes'lerden) daha az haydut ve cüretkâr
olm~yan "Tebara" halk~~idi. Pindenissus kalesinin zapt~ndan sonra
onlardan (=Tebar'lardan) rehineler ald~m. 44"
imdi, Pindenissus, daha iyi bir deyimle Pindenissum" acaba
nerede kindi? Bu co~rafi kayde göre bu dik ve kuvveli tahkimatm,
ara~t~rm~~~oldu~umuz bölgenin çevresinde bulundu~u anla~~lmaktad~r.
(M. O. 669-635), kr~ . D. D. Luckenbill: Ancient Records of Assyria and Babylonia,
Chicago 1927 §~~25, 55, 8o, 92, 99; 286, 287, 288, 329, 364, 383; 516, 531; 782.
4° Kr~. B. Landsberger: Sam'al. Karatepe harabelerinin ke~fi ile ilgili ara~t~rmalar. Birinci k~s~ m, Ankara 1948, s. 16-17, altnot 35.
41 A. H. M. Jones: The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1937, S.
192, 200, 202 ; A. Erzen: Kilikien bis zum Ende der Perserherrschaft, Leipzig 1940, s.
25, 27, 100.
42 Epistolae ad Familiares XV, Iv, 4.
43 ayn. esr., XV, Iv, 4.
Epistolae ad Atticum, V, xx.
44 Epistola~~ad Familiares XV, ~v
Realencyclopedie d. klas:. Altertu~ns45 W. Ruge: "Pindenissum" maddesi,
wissenschaft, XL. yar~m- cilt (1950), sütun 1699 (=RE).
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Bizans devrinde, yine bölgemiz Küçük-Asya'n~n emin olm~yan
lus~mlar~ ndan birini te~ kil etmekte idi, zira 404 y~l~nda Kokousos'a
(=Göksun) sürülen 46 Johannes Chrystodomos, mektuplar~nda, bu
~ehrin yaln~zl~~~ ndan, emniyetsizli~inden ~ikâyetle bahseder ".
Osmanl~ lar devrinde Antitoroslar~ n bu kesimi yine bir huzursuzluk merkezi durumunda kalm~~, Göksun ve dolaylar~ , Celâli
Isyanlar~~ad~~ile tan~nan ba~kald~ rmalar~n ç~k~~~noktalar~ ndan birini
te~kil etmi~tir.
Celâli isyanlar~ na kar~~~nihai sava~~n ~~605 y~l~da48 Kuyucu Murat
Pa~a taraf~ ndan Göksun yaylas~ nda kazan~lm~~~olmas~, bat~da Ba~da~~
ve Mazgaç geçitlerinin, do~u kesimde ise Meryemçil geçidinin bu
sivil vuru~ malarda en önemli istinat noktalar~~ te~kil ettiklerini göstermektedir.
Celâlilerin itaat alt~na al~nmalar~ ndan sonra dahi Anadolu'nun
bu bölgesi Osmanl~~Imparatorlu~u arazisinin en huzursuz yerlerinden
biri olarak kalm~~~ve tarihte ilk defa olarak Türkiye Cumhuriyeti
devrinde merkezi bir idareye kesin surette ba~lanm~~t~ r. Bugün bu
bölge, an~ tlariyle, burada tasvirini yapt~~~m~z yol ~ebekesi ile Anadolu'nun en emin, en huzurlu, fakat ayni zamanda en az ara~t~r~lm~~~k~s~mlar~ ndan biri halinde bulunmaktad~r.
Ara~t~ rma gezilerimizin buluntular~ ndan burada kesin tarihi
sonuçlar ç~ karmak hiç ~ üphesiz henüz erkendir. Bununla beraber
Antitoroslar~n bu k~sm~n~n ola~anüstü co~rafi durumu bize a~a~~ daki
hususlar~~tahmin ettirmektedir:
— Assur vesikalar~ ndaki "Hilakku Adamlar~" ile Karatepe'nin
çiftdilli yaz~tlar~ nda görülen "kanun tan~m~yan halk"~n~ n ayni olduklar~~
anla~~lmaktad~ r. Buna göre Hilakku ülkesi, hiç olmazsa M. 0. VIII.VII. yüzy~ llarda Karatepe'nin 20 km. kadar kuzeyinden ba~l~yan
da~l~k ve kapal~~araziye, -Har Bo~az~~ile Göksun aras~ na-, yerle~tiri46 W. Ruge: "Strassen im östlichen Kappadokien",
Curt Wachsmuth Festschrift, Leipzig 1897 s. 27; B. Chrys. Baur : Der heilige jonhannes Chrysostomus
und seine Zeit, cilt II, München 1930, S. 300, 313-314.
47 W. Ruge: ayn. yr., S. 27; ayn. mil: "Kokusos" maddesi,
RE XXI yar~ mcilt (1921), sutun 1065.
48 T .
j H. Kramers: "Kara Yazidji" maddesi, Enzykolopedie des Islam, cilt II
(1927), s. 815; B. Darkot : "Göksun" maddesi, ~slam Ansiklopedisi, cilt IV (1945),
S. 812; M. Akda~ : "Karayaz~c~" maddesi, ~slâm Ansiklopedisi, fasikül 59 (1953)
S. 339.
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lebilir. Bu arazinin Karatepe-And~r~n Ovas~n~n bitimine kadar olan
do~u s~n~r~n~~Ceyhan nehri ( =Pyramus) te~kil eder. Sannherib (M.
O. 705-681), Luckenbill taraf~ ndan M. O. 698 olarak tarihlendirilen"
yaz~tlar~ ndan birinde 50 "Que yolunun" Illubru Beyi ile II ilakku'lar
ve onlar~ n müttefiki Tarzi ve ingirral~lar taraf~ndan kapand~~~n~~
zikretmektedir. Bu "Que Yolu", Amanus Da~lar~ ndaki geçitlerden
biri, büyük bir ihtimal ile Arslanl~~Bel (Pylae Amanicae) olsa gerektir ki, Arslanl~~Bel (kr~ . Harita 2) o zamanlar Assur arazisine ait Sam'al'dan (bugünkü Zincirli) 51 ç~k~ p Que'ye giden yola geçit vermektedir. Sannherib'in metnindeki "Que Yolu", baz~~Assiriologlar~n tahmin ettikleri gibi 52, daha bat~ da kin Gülek Bo~az~~(Pylae Ciliciae)
olmasa gerektir.
2 — Taraf~m~zca ara~t~ r~lm~~~bölgenin yaz~tlar~ nda, eski bir
kavmin kal~nt~s~n~ n delili olarak -Bizans devrine kadar uzanm~~~olan~ah~s adlar~~ya~amaktad~r.
3 — Cicero'nun ilgi çeken kayd~ nda, Eleutherokilikes'lerin kom~ usu olarak gösterilen ve yüksek da~larda ya~ad~klar~~belirtilen "Tebara" halk~n~ n, Assur kaynaklar~nda adlar~na rastlan~lan "Tabal
Halk~" ile ayni olup bu kavmin M. 0. I. yüzy~la kadar inen kal~nt~s~~oldu~u anla~~lmaktad~r 53.
4 — Que'den Tabal'a ç~ kan yollardan birinin, bu günkü Akyol'un
seyrini takip etmi~~oldu~u (kr~ . Harita 3, yol t) büyük bir ihtimal
dahilindedir. Maamafih bu yolun, Kilikya Ovas~na alanlar yapan bir
Kr~. D. D. Luckenbill : The Annals of Sennacherib, Chicago 1924 ( OIP
II), s. 61, 77, 86, 104.
60 ayn. esr., s. 61.
51 Kr~. B. Landsberger : Sam'al, s. 62-78.
52 H. Winckler : "Ein neues Prisma Sinacheribs im Britischen Museum",
OLZ XIII, No. 4 (Nisan 1910), sütun 149; P. Naster : L'Asie Mineure et L'Assyrie
aux 8e et 7e sicles av. J.-C. etc., Louvain 1938, S. 71. Illubru ~ehrinin Adana yak~nlar~nda aranmas~~ gerekti~i P. Kr e ts c hme r taraf~ ndan ileri sürülmü~tür, k~~.:
" Hypachaeer " Glotta XXI (1933), S. 235. Bu konuyu yak~nda ele alma~a çal~~aca~~z (a~. bk. altnot 67).
53 Tab'al ülkesi ve tarihinin toplu bir surette ele al~n~~~~için kr~. Landsberger :
Sam'al, s. 18-19, altnot 39. Kappadokya tabletleri üzerinde bir defa Tibira ad~n~n
görülmesi zikre de~er (kr~. I. Gelb: Inscriptions from Alishar and Vicinity, [0/PXXVII],
Chicago 1935, 58: 30); buradaki Tibira'n~n, Narâm-Sin metnindeki Tibar'a, Hitit
çiviyaz~s~~metinlerindeki Tipalas'a veya Eski Ahitteki Thubal'a (Tekvin IV, 22 ; Hezekiel XXVII, 13) veya Herodoeclaki Tibarenoi'ya (ili, 94; VII, 78) tekabül edip
etmedi~i konusu için bak. ayn. yr ., s. ii . Karkam~~~men~eli bir Hitit hiyero'g'lif metninde (M. Ö. VIII. yüzy~l) Tabala (A 6) suretinde bir ~ehir ad~n~n geçmesi ayr~ca dikkati
çekmektedir (kr~ . Bosser t : "Zur Geschichte von Karkamis", Studi Calassici e Orientali I, Pisa 1951, s. 46).
49
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dü~mamn yolu, ba~ ka bir deyimle Ullakku Da~~Halk~n~ n yolu, oldu~u
anla~~lmaktad~ r. Büyük Hitit Devleti zaman~nda ise, tercihen kullan~lan yol, Hitit an~tlar~n~n gösterdi~i gibi, Kappadokya'dan ç~kt~ktan
sonra Gez Bel üzerinden a~ arak Kilikya Ovas~ na inen yoldur (bk.
Harita 2, yol
M. 0. XIX. yüzy~ ldaki Eski Assur ticaret kolonilerinin takip
etti~i yola gelince: bu kolonistler, en yeni ara~t~ rmalara göre, daha
ziyade do~udaki yollar~~tercih etmi~lerdir 55. Assur metinlerinde geçen
Sizu'nun, klâsik ça~lardaki Sisium (sonralar~~Sis, bugün Kozan) ile
ayni olmas~~ve gimala'n~n Assur metinlerinde görülen Sam'al'a (bu
gün Zincirli) tekabül etmesi" bugün her ne kadar tamamen ayd~nlan54 Kayseri'den ç~k~ p Gezbel üzerinden Çukurova'ya inen yol boyunda veya
yak~n~nda a~a~~daki Hitit an~tlar~~vard~ r: Fraktin (B osser t : Altanatolien, 550-552),
Ta~ç~~(Ta~ç~'da iki kaya kabartmas~~vard~r, yeni bulunan~~ için bk. [S. A 1 p],
Belleten'de XII [1948], s. 255; öteden beri tamnan~~için bk. I. G elb : Hittite
Hieroglyphic Monuments, Chicago 1939, lev. LXXVI, 5~ ), ~mamkulu kaya kabartmas~~
(kr~. ayn. yr., lev. XLII; S. A 1 p: "Bemerkungen zu den Hieroglyphen des
hethitischen Monuments von Imamkulu", Archiv Orientalni XVIII [ 95o], s.
Gezbel'deki Hanyeri kaya kabartmas~~ (kr~. M. R iems c hne i d er : Die Welt der
Hethi ter, lev. 7, üst; H. Th. Boss er t : "Das hethitische Felsrelief bei Hanyeri,
Gezbel", Orientalia N. S. XXIII [1954], s. 129-147 ) ve Sirkeli kaya kabartmas~~
(Gelb : ayn. esr., lev. LXVIII; Bossert : Ein hethitisches Königssiegel, S. 230,
res. 15).
55 E. Bilgiç: "Die Ortsnamen der kappadokischen Urkunden im Rahmen
der alten Sprachen Anatoliens", AFO XV (1945-1951), s. 22-30; A. G ö tz e : "An
Old Babylonian Itinerary ", journal of Cuneiform Studies VII ( 953), s. 51-72; M a rg ar e t he F alkner : "Studien zur Geographie des alten Messopotamien", AFO XVIII
(1957), s. 34-36. Fakat e~er Assur'dan Kanire giden kervan yolu üzerinde önemli
bir mevki te~kil eden Mama ~ehri, Comana Cappadiciae'ye (bu gün: ~ar) tekabül
ederse, (kr~. K. Balkan: Leiter of King Anum-Hirbi of Mama ta Warshama of Kanish,
Ankara 1957, s. 33) bu takdirde o zamanaki ticaret yolunun kuzey Suriye'den itibaren ~ u itinereri takip etmesi mümkündür: Kuzey Suriye - Mara~~(Germaniceia)Eyer Bel - Göksun - ~ar (Comana Cappadociae) -Dede Bel - Kayseri - Kani (kr~.
Harita 2). Maamafih e~er bu günkü Gökslin (Cocusus) o zamanki Mama ~ehri ile
ayni ise (di~er bir imkan, kr~ .ayn. yr. s. 33), bu takdirde kuzey Suriye'den Kappadokya'ya ç~kacak yolun itinereri ~u olabilir: Kuzey Suriye- Mara~~(Germaniceia) Eyer Bel - Göksun - Kuruçay Bel - Kayseri - Kanil. Müellifin yapt~~~~bir gezi
esnas~nda Mara~~ve Göksun hüyüklerinden toplam~§ oldu~u M. Ö. III. ve II. biny~llar~na ait keramik buluntular~~bu ikinci imkan~~daha muhtemel k~lmaktad~ r (bk.
Harita 2, Göksun'a kadar yol 5, Göksun'dan sonra yol 4).
56 Lehteki fikir için J. Lewy- G. Eissl er: Die altassyrischen Rechtsurkunden vom
Kültepe ~~. ve 2. k~s~m, Leipzig 1930, S. 264, altnot a; I. Gelb : Inscriptions from Alishar
and Vicinity, Chicago 1935 (0IP XXVII), lev. LXIII'deki harita.
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mam~~~ise de Sizu ve ,Çimala ~ehir adlar~ na Kültepe metinleri ad~~ile
tan~ nan tabletlerde rastlan~lmas~~57 ara~t~r~lmaya de~er bir konudur.
Kiraz Bel ve Gez Bel geçitlerinden a~arak Kayseri ve Kültepe (Kand)'
ye giden mühim bir yolun (bk. Harita 3, yol 3) ba~lang~ç noktas~nda
bulunan Kozan ilçesinin yak~n~ndaki Tarmil Hüyü~ünde toplanan
M. O. III. ve II. biny~l~ na ait topraküstü buluntular~, —muhtemelen
kuzeyden, Gezbel üzerinden, zaman zaman inen— Assur kolonistlerinin, yahut Do~u Kilikya'n~ n o devirdeki sakinlerinin bu yolu
kullanm~~~olduklar~na i~aret te~ kil eder. Bahis konusu olan bölgede,
Amanus Da~lar~n~ n bat~~eteklerine kadar s~ ralanan veya yer yer
mevcut olan Hüyüklerden toplanan çe~itli sat~h buluntular~n~n
göstermi~~oldu~u gibi, Kilikya Ovas~n~ n M. Co. III. ve II. biny~llar~nda
kesif bir iskâna sahne olmas~", Do~u Kilikya'dan kuzey istikametinde
Kappadokya'ya M. Ö. ~~. bin y~l~n~n ilk çeyre~inde ç~kan böyle
bir kervan yolunun mevcudiyetini mümkün k~lmaktad~r".
5 — Antitoroslar bölgesi bahis konusu oldu~u vakit verdikleri bilgi kâfi olm~yan itinerarium Antonini Augustie° ve Tabula Peutingeriana"
(takr. M. Ö. IV. yüzy~ l) Cocusus ile Anazarbus (bu gün Anavarza)
aras~ndaki yolu ~u ~ ekilde kaydetmektedirler : Cocusus-LarandaBadimon-Praetorium - Flaviada - Anazarbus. Taraf~m~zca tesbit
edilmi~~olan bu iki yol (bk. Harita 3) ad~~geçen itinererlerin tertip
edildi~i devirde ya fazla kullan~ lmamakta ve yahut büyük âsâyi~sizlik
dolay~siyle daha uzun ve dola~~ k tank tercih edilmekte idi. Yollar~m~z boyunca s~ ralanan mimari ve epigrafik buluntular ve harabe
kal~nt~lar~~Akyol ile Çiçeklidere yolunun zaman zaman GeçRoma devrinde kullan~lm~~~oldu~unu ispat etmektedir.
6 — Yollar~m~z~ n büyüklü küçüklü kalelerle tahkim edilmi~~
bulunmas~~(bk. Harita 3), yol sistemimizin Orta Zamanlarda da gerek
stratejik ve gerek ticaret bak~m~ndan büyük rol oynam~~~olduklar~n~~
57 Lehteki fikir için kr~ . Lewy-Eissler : : ayn. esr. s., 35, altnot a; Gelb:
ayn. esr. harita. Aleyhteki fikir için kr~ . E. Bilgiç: ayn. yr., s. ~~ ve altnot 99.
58 M. V. Seton-Williams : "Cilician Survey", Anatolian Studies IV (1954),
I2I-174.
S.
59 ayn. yr., s. 129, harita 2 ; S. 132; harita 3; s. 134, harita 4.
60 Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum (G. Parthey ve M. Pindar
ne~r.), Berlin 1848, Tab. I.
6 ° Kr~. W. M. Ramsay : Historical Geography of Asia Minor, London 1890,
S. 280-281 ve s. 266 yan~ ndaki harita.
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göstermektedir. Mesela Francesco Balducci Pegolotti'nin kaydetti~i gibi62, XIII. ve XIV. yüzy~llarda Salvastro (klasik: Sebasteia,
bu gün: Sivas) ile Do~u Kilikya'da Adana'n~ n güneyinde bir Akdeniz
liman~~olan Lajasso (klasik: Aigai, bu gün: Ayas) aras~ nda bir ticaret
yolunun bizim bölgemizden geçmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r"; zira
Karamano~ullar~~bu devirde Gülek Bo~az~ na hâkim bulunmakta
idiler.
Meryemçil Beli (=Geben veya Gaban Beli) Bizansl~ lar devrinde
877 y~l~ nda imparator Basil 64, ve 1097'de I. Haçl~~ordusunun bir
kolu 65 tarafindan a~~ lm~~t~ r. Romanos IV. Diogenes (1068-1071),
ordusiyle Kokousos (= Bizans kaynaklar~nda Göksun'un ad~) üzerinden Germaniceia (Mara~)'ya geçmi~~olmal~d~r 66.
Nihayet, tesbit etmi~~oldu~umuz iki esas yol ve bunlar~n aras~ndaki tali yollar, Do~u Kilikya'da ya~ay~p s~cak yaz aylar~nda yaylaya
ç~ kan köylü ve göçebeler taraf~ndan bu gün dahi kullan~lmaktad~r.
62 F. B. Pegolotti: La practica deha mercatura (Allan Evans ne~r),
Cambridge,
Massachusetts, 1936, S. 59-63 ve. s. XXII.
63 Pegolotti'nin itinereri için kr~ . H. Kiepert : "über Pegolotti's vorderasiatisches Itinerar", Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der Königlichen Preuss. Akademie
der Wissenschaften, 20 Ekim 1881, Berlin 1882, s. 904-905 (H. Kiepert bu itinererin,
Salvastro'dan Lajasso'ya Casena "=H. Kiepert'e göre: Comana" ve Sis üzerinden
gitti~i fikrindedir); W. Heyd: Geschichte des Levantehandels, cilt II, Stuttgart 1879, s.
'13 (Heyd, bu Pegolotti yolunun Gölcsun ve Geben Geçidi "= Meryemçil Beli"
üzerinde Kilikya Ovas~na indi~ini ileri sürer); Eduard Friedmann : "Der Mittellalterliche Welthandel von Florenz in seiner geographischen Ausdehnung",
Abhandlungen der Königlichen Geographischen Gesellschaft X, No. t, Wien 1912, S. 38-40
(Fr i edmann, bu ticaret yolunun Gez Bel ve Hac~n "= Saimbeyli" üzerinden geçti~i kanaatindedir); W. Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen-i~ge,
2. bask~ , cilt II, Leipzig 1936, S. 13-114. Bu fikirlerin tart~~mas~~için bk. H. Gro the :
Meine Vorderasien-Expedition II, Leipzig 1912, 53-55 ve A. Evans : La practica deha
mercatura'da, S. 389-390. Pegolotti itinererinin takip etti~i yol yak~nda taraf~m~zca
etrafl~~bir surette ele al~nacakt~r; ~imdilik bu itinererin, Göksun ve Geben Geçidi
(= Meryemçil Beli) üzerinden Kilikya Ovas~na indi~ini sadece söylemekle yetinece~iz.
"J. G. Anderson : "The Road System of Eastern Asia Minor with Evidence
of Byzantine Campaigns", journal of Hellenic Studies XVII (1897), S. 34; H. Grothe :
imparator Basil I.'in ast~~~~geçidin muhtemelen Eyer Bel oldu~unu ileri sürer (kr~.
Meine Vorderasien- Expediton II, S. 48-49).
65 Anderson: ayn. yr., s. 28, 39-40.
66 ayn. yr., s. 36; H. Grothe: ayn. esr., s. 49.
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Yak~n gelecekteki çal~~malar~m~ z~n hedefini, Zincirli-DomuztepeKaratepe aras~ ndaki bölge ile bu bölgenin güney ve kuzey dolaylar~n~~
Mara~'a (=Assur menbalar~nda: Marqasi veya Gurgum; Hitit hiyero~lif vesikalar~nda : Gurgum) kadar ara~t~ rmak 67 ve Hitit devrinde
Kizzuwatna'mn bir k~sm~n~n te~kil etti~i anla~~lan Antitoroslar~n bu
ücra kö~esinde kaz~~haz~rlaklarma giri~mek te~kil edecektir.

Bu arada müellif 1955 y~l~nda Arslanl~~Bel dolaylar~na ve Zincirli Ovas~na
(kr~. Harita ~~) bir gezi yapma imkan~n~~ bulmu~tur (~imdilik bk. U. B. Alk ~~m:
"Yesemek Ta~oca~~~ve Heykeltra~l~k Atelyesi", Belleten XXI [1957]. S. 359-376). Bu
gezide elde edilen tarihi -co~rafya sonuçlar~ndan bir k~sm~~yak~nda B elleten'de ve
Anatolia'da yay~nlanacakt~r.
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