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Kilikya Tarihi
Ankara'daki ~ngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Say~n MICHAEL
R. E. GOUGH e~inin yazd~~~~ " The Plain and Rough Places" (Catto
and Windus, London 1655) adl~~esere tarihi bir zeyl eklemi~tir.
Bu bölgeyi çok eyi tan~yan bilginin özlü hulâsas~n~~ öneminden
dolay~~dercediyoruz :
Bir arkeologun tetkikleri için iki Kilikya: Çukurova Kilikyas~~ve Da~l~k Kilikya
(klasiklerin tabiri ile, Campestris ve Aspera) kadar bol malzeme sunan ba~ka yer yok
gibidir. Bat~~ile do~u aras~nda en k~sa yol te~kil eden bu bölge, tarihin her ça~~nda
ilgi çekici olmu~tur. Burada en eski ça~~, neolitik kültür ile, Mersin yak~nlar~ndaki
So~uktepe kaz~s~~temsil eder. Bu ba~lang~çtan Ortaça~~n 14. yüzy~l Ermeni Rupenian
sülâlesine kadar s~n~ rlanan devir içinde: Hititler, Asurlular, Grekler, Romal~lar
Bizansl~lar ve Araplar Ermenilerden önce gelip yerle~mi~lerdir. M~s~r Memlûklerinden sonra Kilikyaya Türk fatihleri sahip olurlar. Cumhuriyet Türkiyesinde bu
bölge, Roma imparatorlu~u ça~'~ndan itibaren hiç görmedi~i ayd~nl~~a ve refaha
kavu~mu~tur.
Kilikya tarihi hakk~nda en eski yaz~l~~belgeler M~s~ rl~lardan kalm~~t~ r. Milâddan
önce 12. yüzy~lda Hitit ülkesinin sukutunu mucip olan Ege ve Akdeniz bölgesindeki
kar~~~kl~ klardan Kilikya da müteessir olur. Anadolu güney k~y~lar~nda rastlanan
Myken ça~~~çanak çömlekleri, buradaki baz~~ ~ehirlerin kurulu~lar~~ile ilgili Yunan
efsanelerini aç~klama bak~m~ndan dikkate de~er. Bir efsaneye göre Mopsuestia ~ehri
hatif Mopsus taraf~ndan kurulmu~tur. Anti Toros'lar~n ete~i ve Ceyhan irma~~~
kenar~nda M.O. Sekizinci Yüzy~ lda kurulan Karatepedeki Fenike dili ile yaz~l~~
yaz~tta belirtildi~ine göre de, Karatepe k~ral~~ Azitavad Adana ovas~na hâkim olup
kendisi Mopsus sülâlesinden gelmektedir.
Karatepe M. O. sekizinci yüzy~lda Asurl~lar taraf~ndan y~k~lm~~t~ r. Sanahrip
M. O. yedinci yüzy~l ba~lar~nda lilubru valisi Kirua'ya kar~~~yapt~~~~tedip seferinde
Hilakku (Kilikya) daki ingira (Anchiale) ve Tazzi (Tarsus) ~ehirlerini yak~p y~kt~ktan sonra asi vali Kirua'run derisini yüzdü~ünü söylemekle ö~ünür. Ceyhan (Pyramos) üzerindeki Amphilochus ~ehrinin de eski Mallio oldu~u san~lmaktad~r.
K~y~~ ~ehirlerinden So/i (daha sonraki ad~~ Pompeiopolis) de bu tarihlerde kurulmu~, Asur imparatorlu~u sonunda ve Pers hâkimiyeti ça~~ nda Kilikya nisbi özgürlü~e sahip olmu~tur. Pers Imparatorlu~u Ça~~nda Syennis ad~~verilen beyler, mahalli
bir autonomiden yararlanm~~lard~ r. Dördüncü yüzy~lda satrapl~klar ihdas edilinceye kadar beylere ili~ilmemi~~daha sonra Büyük ~skender kurtar~c~~olarak gelmi~tir.
Büyük ~skender Dara'y~~ takip ederek Gülek bo~az~n~~geçmi~~ve So/i (Hierapolis) ziyareti s~ras~nda bu ~ehri haraca ba~lam~~t~ r. Mallus (Amphilochus), Kas-
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tabala (Bodrum) ~ehirleri ~psus ovas~ na inmeden önce Iskender'in sonuncu duraklar~~

olmu~tur.
iskender'den sonra generalleri imparatorlu~u payla~t~klar~~s~ralarda, Kilikya,
Seleukid'Ierle Ptolemelerin mücadelelerine sahne olmu~tur. Seleukid'ler Cukurova'n~n
Campestris (ova) bölgesinde Ptolemeler bat~~sahil bölgede daha çok faaliyet gösterirler.
Bu s~rada yeni ~ehirler kurulur ve yeni adlar verilir. Bu cümleden olarak Kalykadnus
(Silifke) önemli bir Seleukid kalesidir. M. O. ikinci yüzy~l~n ba~lar~nda Tarsus,
Adana, ve Ceyhan a~z~ndaki Mazarsus hepisi Antioch ad~n~~ al~rlar. Bunlar hep
Antiochus Epiphanes ~erefine verilen adlard~ r. Bu zat daha önce Oeniandus (Erzin)
~ehrine de Epiphanea ad~n~~vermi~tir.
Bunun aksine da~l~k Kilikyada Ptolemie ve As~ noe gibi M~s~r adlar~~yer al~rlar.
Antiochus Epiphanes'in ölümünden sonra Seleukid'Ierin Çukurova'daki hakimiyetleri
zay~flar, Pto/e~ne'ler onlar~n yerlerini al~rlar.
M. O. ovan~n bat~s~ndaki kayal~ k bölge Kilikya tarihinde önemli yer i~gal
etmez. Buradaki oymaklar Olba rahip k~rallar~n~n idaresinde Seleukid'Ierin kontrolu
alt~nda kal~rlar ve korsanl~~~~meslek edinirler. Burada erazi ar~zal~~oldu~u için tedip
hareketi güç idi. Bir kaç neticesiz denemeden sonra Roma Cumhuriyeti M. O. 67
de Pompey'i geni~~salahiyetle do~uya kumandan olarak tayin etti. Kilikya Roma
Imparatorlu~unun bir parças~~ oldu. Buna ra~men bir çok ~ehirler Romaya tâbi
birer beylik olarak kald~lar. Tarkondimotus sülâlesi do~udaki ovada ve Olba sillalesi
Da~l~k Kilikyada Roman~ n menfaatlerini gözetmekle görevli idiler. Bu tarihde
Tarsus Kilikyan~n en önemli ~ehri idi. Ancak Anazarbus (Anavarza) onun rakibi
durumunda idi. Bu s~ ralarda yola getirilen korsanlar eski ad~~ So/i olan Hierapolis'e
ve bir k~sm~~Adana'ya yerle~tirildiler.

Pompey ile julius Sezar aras~ndaki sivil sava~ta Tarkondimotus Pompey taraf~n~~
tuttu. Daha sonra da Oktavian'a kar~~~ Kleopatra ve Antonius'a kat~lmakla hata etti.
M. O. 31 de Aktium sava~~nda öldürülünce ülkesi onbir y~l sülâlesiz kald~.
Imparatorlardan jullus ve Klaudianus Kilikyada yat~~t~ r~c~~siyaset takip ettiler.
Kilikya Roman~n bir vilayeti olunca Tarkondimotus sülâlesine bekçilik i~i kalmad~~~~
için ilga edildi. Ancak bat~ daki küçük beyliklerle birlikte Olba iç ülkelerin kontroluna
devam etti. Silifke (Seleukea) ile Popmeipolis aras~ndaki Elaeusa ve Korykus Kapadokyal~~ Archelaus idaresinde idiler. Göksu (Kalykadnus) ovas~nda Klaudiopolis ~ehri
kuruldu.
M.S. 74 tarihine kadar Surye eyaletine tabi olan Kilikyaya ayr~ca vali nasb
ediliyordu. Tarsus esas merkez olarak kalmakla beraber Anazarbus (Anavarza)
rakip olarak gittikçe büyümekte devam etti. Do~uda ise Tarkodimotus sülâlesinin
merkezi olan Hieropolis Kastabala itibardan dü~tü. ~kinci yüzy~l ortalar~nda Antonius Piu.s idaresi devrinde Anazarbus ile Tarsus aras~ndaki gerginlik büyüdü. Bu
gerginlik unvan ve ~eref yüzünden do~mu~tu. Sonunda Tarsus Kilikya, ~sauria ve
Lykaonia'nin bir metropolu seviyesine yükseldi. Daha önce Elaeusa ad~n~~ ta~~yan
Sebasta ise Olba k~rallan yerine iç ülkelerin kontrolunu üzerine ald ~.
M.S. 260 da Kilikyan~n Partlar taraf~ndan i~gali üzerine ~ehirler aras~ndaki
rekabetler unutuldu. Roma imparatoru esir edildi.
Hiristiyanl~~~ n Roma resmi dini olarak kabul edili~i dördüncü yüzy~l~n en
önemli hâdisesidir. St. Paul'in vatan~~ olan Kilikya bizzat onun taraf~ndan vaftiz
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edildi. Bat~daki Epihanea ve Aleausa daki putperest tap~naklar~~kiliseye çevrildi.
Tarsus ve Anabarzus hiristiyanl~~a martyrler verdi. Silifkede St. Paur~n ~akirtlerinden St. Teklo ad~na bir bazilika in~a edildi.
Be~inci yüzy~lda Kilikyay~~ iki bölgeye ay~ ran Theodosius zaman~nda pek çok
kilise in~a edildi. Bu ilk hiristiyan yap~lar~ndan Anabarzus'daki Azizler kilisesi,
Korykus bazilikas~, Klaudiopolis üstündeki koca kilise, mimari ve sanat bak~m~ndan
önemli say~lmaktad~rlar.
Islam~n yükseli~i ile Kilikya ovas~nda hiristiyanl~k sona erdi. Arap ak~nlar~~
istilâ ile sonuçland~. Abbasi halifelerinden Harun el-Re~it dokuzuncu yüzy~lda
Kilikyay~~kontrolu alt~na ald~. Halefleri zaferleri ile durumu tahkim ettiler. Anavarza, Mapsuestia, Adana ve Tarsus mamur müslüman ~ehri oldular. Tarsus
~ehri Gülek Bo~az~'ndan kuzeydeki Bizans ülkelerine ak~n eden Islam ordular~n~n
karargah~~idi. Onuncu yüzy~ldaki Arap co~rafyac~s~~Toroslar~~müsülman ve h~ristiyan alemi aras~nda s~n~ r olarak tasvir etmektedir. M.S. 964 de Nikephorus Phokas
Bizans kar~~~sald~r~lar~~s~ras~nda kuzey bat~dan Kilikyaya indi. Ova ve sahil bölgesi
tekrar sahip de~i~tirdi. Tarsus muhasara ve zaptedildi. Onüçüncü yüzy~ l yazar~~
Takut imperator Nikfor (Nikephorus) cephaneliklerdeki bütün silahlar~~ zaptetti ve
kuranlar~~yakt~, der. Fakat Bizans~n bu üstünlü~ü uzun sürmedi. ~ o64 de Selçukl~lar
Ermenileri yenerek merkezleri Ani'yi ald~lar. Ermeniler güney bat~ya göçederek
Tarsus çevresinde yerle~tiler, ve baz~~kaleler in~a ettiler. Tedricen Kilikya ovas~na
yay~ld~ lar. Bu suretle küçük bir h~ ristiyan devleti ortaya ç~kt~. Anavarza (Anabarzas), Tarsus ve Sis Ermenilerin merkezleri oldu. Onüçüncü Y. Y~lda, ba~lar~nda
Leo II. (Büyük Leo) Sisde büyük merasimle Ermeni k~ ral~~ilan edildi. Bat~~dünyas~~
Rupenia sülalesini tan~d~. Bizansdan yard~m göremeyen üstelik islam aleminin husumetini üzerine çeken Ermeni k~ rall~~~~üç yüzy~l tehlikeler aras~nda sürüklendi.
Haçl~lar~n muvakkat geçi~leri de onlara bir menfaat sa~layamad~. Sonunda Ermeni
k~rall~~~~M~s~r Memlûklerinin eline geçti. Bat~l~lardan bo~una yard~m bekleyen
sonuncu Ermeni k~ ral~~ Leo IV in mezar~~Paris'dedir.
Fatih 1453 de Bizans Imperatorluguna son vermekle beraber Kilikya Osmanl~~
Imparatorlu~unun d~~~nda, ve M~s~r Memlalerinin elinde kald~. Çukurova da
M~s~rl~lara kar~~~giri~ilen ve kesin sonuç vermeyen iki sava~tan sonra 1492 de Bayezit
H bir muahede ile Kilikyay~~ele geçirdi. 1512 de yerine geçen Selim I Suriye ve M~s~r'~~ i~gal ederek rakiplerinin tehdidkar durumuna son verdi. Kilikya Türkiye'nin
bir parças~~oldu. Osmanl~lar devrinde valiler taraf~ndan fena idare edilen Kilikya,
Cumhuriyet devrinde Seyhan ve Içel valiliklerine ayr~ld~~ve Türkiye'nin en mamur
ülkelerinden biri haline geldi. Malarya ortadan kald~ r~ld~, sulh ve süld~n sa~land~.
DR. PII ~~L HAMIT Z. KO~AY

