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Turizm, deðiþen dünya þartlarýyla birlikte ulusal
ve uluslararasý düzeyde kazandýðý boyutlarla,
yatýrýmlarý ve iþ hacmini geliþtiren, gelir yaratan,
döviz saðlayan, istihdam alanlarý açan, sosyal
ve kültürel hayatý zenginleþtiren çok yönlü bir
sektördür. Bunun yaný sýra ülke ekonomisine
yaptýðý önemli katkýyla birlikte, insanlarýn,
kültürlerin birbirini tanýmasýna, kaynaþmasýna ve
evrensel barýþýn saðlanmasýna da çok önemli
katkýda bulunmaktadýr..
Türkiye, 1980lerin ortalarýnda katýldýðý turizmde rekabette kýsa sürede
çok önemli bir yere gelmiþ, saygýn bir turizm ülkesi olmuþtur. Türkiye
2009 yýlýnda 27.3 milyon turistten 21.2 milyar dolar gelir elde etmiþtir.
Bu rakamlarla ilk on turizm ülkesi arasýnda yerini almayý, dünya turizm
liginin büyükleri arasýnda saygýn yer edinmeyi baþarmýþtýr.
Türkiye, yatýrýmlarý, doðal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasýyla,
turizmin tüm bileþenleriyle dünya ile rekabette önemli rol oynamaktadýr.
Turist rehberleri de turizmin en önemli bileþenlerinden biridir. Bu
mesleði icra etmeye karar vermekle ülkelerini turistlere karþý tanýtma
ve temsil etme sorumluluðunu üstlenen rehberlerimizin toplum
dinamiklerini izleyebilme, deðiþen koþullar karþýsýnda kendini
tazeleyebilme, bilgi birikimiyle yabancý ziyaretçiyle doðrudan temas
halinde olmasý açýsýndan turisti etkileme ve ikna etme kabiliyetine
sahip olma, yerinde zamanýnda ve doðru bilgiyi aktarabilme baþarýsýyla
Türk ve Türkiye imajýna yaptýklarý katkýlar son derece önemlidir.
Görülmüþtür ki ülkemize gelen turistlerin çoðu memnun ayrýlmakta
ve on ziyaretçimizden yedisi ülkemizi tekrar ziyaret etmek istemektedir.
Turist rehberlerinin sorumlu görev anlayýþý bu baþarýya ulaþmakta
önemli bir etkendir.
Türk turizminin 80li yýllardan bugüne turizmde gösterdiði baþarý
öykülerinin yaþandýðý ve Akdeniz çanaðýnýn önemli turizm
merkezlerinden biri Antalyadýr. Antalya örneðinde yaþanan pek çok
baþarýnýn altýnda rehber arkadaþlarýmýn emekleri, sorumlu ve duyarlý
çabalarý yatmaktadýr. Rehberlerimizin Türk turizminde sürdürülebilirlik
yaklaþýmýna uygun olarak kalite, etkin tanýtým, doðru bilgilendirme ve
geleneksel misafirperverliðimizi sergileme ilkelerine uygun olarak
ülke kalkýnmasýna çok daha büyük katkýlar yapacaklarýna duyduðum
inançla, Antalya Rehberler Esnaf Odasýna turizm dünyasýna
kazandýrdýðý bu güzel çalýþmadan ötürü teþekkür ediyor, ARO Dergiye
yayýn hayatýnda baþarýlar diliyorum.
Ertuðrul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakaný

Baþlarken...
Kaçak rehberlikle daha etkin
mücadele edeceðimize söz verdik,
sözümüzü tutuyoruz. Son 4 ayda
bölgemizde periyodik olarak, önceki
dönemdekilerden daha fazla Kaçak
Rehber Denetimi yapýlmýþtýr. Bu da
kurum ve kuruluþlar ile olan etkili
diyaloðumuzun sonucudur.
Önümüzdeki süreçte rehber
denetimlerinin yanýnda sosyal
güvenlik kurumunun denetimleri de
artacaktýr. Bütün meslektaþlarýmýzýn
sosyal güvencesinin olmasý, son
derece önemli bizim için.

Deðerli Meslektaþlar, Sevgili Dostlar,
Yaklaþýk 6 ay önce (22 ocak 2010)
bizlere güvenerek görev verdiðinizde,
hedeflerimize görev süremizin ilk
yarýsýnda, kesinlikle ulaþacaðýmýzýn
sözünü vermiþtik size. Þimdi geride
kalan 6 aya baktýðýmýzda, iki yýlda
varacaðýmýz hedeflerimizin önemli
bir kýsmýna ulaþmýþ olduðumuzu
görüyorum. Neydi bu hedefler?
kýsaca hatýrlayalým. Rehberlik
Meslek Yasasýnýn çýkarýlmasý
yönündeki çalýþmalara hýz
kazandýrmak Þu anda tüm meslek
örgütlerinin birlikte hazýrlayýp
bakanlýða sunduðu taslak üzerindeki
çalýþmalar bitme aþamasýndadýr.
Bakanýmýz sayýn Ertuðrul Günayýn
birkaç gün önce ifade ettiði gibi, yasa
taslaðý bakanlýk hukuk müþavirliðinde
ve önümüzdeki yasama yýlýnda
bakanlar kuruluna sunulacaktýr. Yasa
taslaðýnýn son þeklinin oluþmasýnda
ve þu andaki süreçte bulunmasýnda
AROnun da katkýsý azýmsanmayacak
ölçüdedir. Güncel sorunlarýmýzý diðer
meslek örgütleri ile birlikte daha süratli
çözüme ulaþtýrmak için, birkaç yýldan
beri süren sizin tureb, bizim tureb,
kargaþasýna son verip, yeni bir tureb
protokolü ile tüm meslek kuruluþlarýný
birleþtirmek çok önemliydi. Bugün
Türkiyedeki 18 örgütün 17si yeni
protokol ile Tureb Platformunu
oluþturmuþtur. Bu þekilde
sorunlarýmýzýn çözümünde inanýn
çok daha etkiliyiz. Bu güç birliðinin
daha etkili olmasý için çabalarýmýz
sürüyor.

Web Sayfamýzý yeniledik. Daha aktif
ve kullanýþlý hale geldiðini siz de
göreceksiniz. ARO gibi bir kurumun,
daha dinamik, etkin ve aktif olmasý
için gerekli adýmlarý birer birer, bazen
de ikiþer atýyoruz. Bu kadar deðiþken
bir sektörde, ARO da yeni etkenlere
uyum saðlamakta gecikmemeli. Tabii
ki her zaman üyelerimizin menfaat
ve haklarýný ön planda tutarak.
Yýllardýr baþka meslek gruplarýnýn
sahip olduklarý lokallere gýpta
ediyorduk. Nihayet biz rehberlerin
de bir lokali var artýk. Her zaman
eksikliðini hissettiðimiz kendimize ait,
bizim diyebileceðimiz bir mekana
ARO Cafe Bistro ya kavuþtuk
nihayet. Boþ zamanlarýmýzda
arkadaþlarýmýzla buluþup, hoþça
vakit geçirebileceðimiz lokalimiz
açýldý. Söyleþi, dinleti, sohbet, panel,
konferans, seminer, hobi gruplarý
gibi daha bir çok amaç ve etkinlik
için kullanabileceðimiz, kendimizi
evimizde gibi hissedebileceðimiz
bir ortam yaratmaya çalýþtýk. Oraya
sýcaklýk katacak, sizlerin varlýðý
olacaktýr. Gelelim diðer bir
sözümüze ARO Dergi, elinizde
tuttuðunuz bu dergi, yýllardýr
düþlediðimiz bir hayaldi. Bize ait,
bizleri ilgilendiren konularý içeren,
her zaman bir kaynak olarak
baþvurabileðimiz, bizleri, bizim
hayatýmýzý, iþimizi, hayallerimizi,
sorunlarýmýzý, isteklerimizi dile
getirmesini hedeflediðimiz süreli
yayýnýmýzý büyük uðraþ ve özveri ile
nihayet sizlere ulaþtýrabildik. ARO
Dergiye uzun ve baþarýlý bir yayýn
hayatý diliyoruz.

Güzel günler ve çalýþmalar sürerken
üzüldüðümüz olaylarda yaþadýk. Elim
bir trafik kazasýnda arkadaþýmýz
Mustafa GÜNELi kaybettik. Bu
olaydan sonra trafik kazalarýnýn
önlenmesi için Sayýn Bakanýmýz
Ertuðrul GÜNAY ile görüþtük ve
çözüm önerilerimizi sunduk. Ýçiþleri
Bakanlýðýna yazý ile tur araçlarýnýn
kaza yapmasýný önlemek amaçlý
denetimlerin etkin ve sýk yapýlmasýný
istedik ve bu çalýþmalarýmýz
meyvesini vermektedir. Ýçiþleri
Bakanlýðý tarafýndan gönderilen
yazýda denetimlerin sonuçlarý
verilmekte, bu da bizlere umut
vermektedir. Kaza ve yaþamlarýndaki
ufak kazalar sonucunda yaþanacak
sorunlarýn giderilmesi için
yaptýrdýðýmýz kaza sigortasý bu
günler içindi. Arkadaþýmýz Ahmet
Tarýk ARIKANý da yine bir kaza
sonucu kaybettik. Bu olaylar bizleri
derinden yaraladý ve üzdü. Bu
olaylardan ders alarak Rehber Fonu
oluþturma çalýþmalarýmýz baþlamýþtýr.
Bunu da çok yakýnda hayata
geçireceðimizi umuyoruz. Rehber
Fonu sayesinde, kazalarla yaþanan
üzücü olaylar neticesinde, ihtiyaç
sahibi arkadaþlarýmýza yardým
edilmesi amaçlanmaktadýr.
Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz
çalýþmalardaki ortak amacýmýz,
rehberlerin hayat standardýný
yükseltmek ve turizm sektörüne yön
vermektir. Yönetim Kurulumuz bu
çalýþmalarý yürütürken büyük özveri
göstermektedir. Sevgili dostlar,
sizlerin desteði, heyecaný ve inancý
ile, kýsa sürede bir çok hedefimize
ulaþtýk. Sizler bizimle birlikte, bizim
yanýmýzda olduðunuz sürece, daha
bir çok baþarýya imza atacaðýmýza
en küçük bir þüpheniz olmasýn.
Birkaç ay önce AROyu marka
haline getireceðiz derken, hayal gibi
görüyordum, fakat þimdi eminim.
ARO Türkiyede bir marka olacak.
Bizlerden desteklerini esirgemeyen
tüm meslektaþlara, dostlara, kurum
ve kuruluþlara içtenlikle teþekkür
ediyorum. Saðolun, varolun dostlar.
Hasan UYSAL
ARO Baþkaný

Hoþgeldiniz...
ARO Derginin yayýn hayatýna
baþlayacaðýný duyurup, yayýn
kuruluna davet ettiðimiz deðerli
hocalarýmýz ve meslektaþlarýmýzýn
hiçbir karþýlýk beklemeden ve de
en az bizler kadar heyacanla,
evet, yanýnýzdayýz yanýtýný
vererek bizleri onurlandýran yayýn
kurulu üyelerimizi saygýyla
selamlýyorum.

Merhabalar,
Çok deðil, daha bundan yaklaþýk
6 ay önce büyük iddialarla
karþýnýza çýkýp güveninizi
aldýðýmýz ekibimizle birlikte, söz
verdiðimiz hedeflerimizin
neredeyse tamamýný, elinizde
tuttuðunuz ARO Dergiyle
gerçekleþtirmiþ oluyoruz.
Dergimizin öyküsünü kýsaca
anlatmak isterim. Biz rehberler,
turizmin madalyasýz kahramanlarý
olarak yeri geldiðinde arkeolog,
tarihçi, dil bilimci, dinler tarihi
uzmaný, çevre bilimcisi, saðlýkçý,
diplomat olabilecek kadar kendini
yetiþtirmiþ kiþileriz.
Ülkemiz turizminin baþkenti olarak
tanýmlanan Antalyamýzda, bizden
bahseden, bize yol gösteren,
bilgimizi, donanýmýmýzý
paylaþabileceðimiz, arkadan gelen
genç meslektaþlarýmýza örnek
olabileceðimiz bir yayýnýn eksikliðini
içimizde hep hissediyorduk.
Ýþte, hem bu eksikliði ortadan
kaldýrmak hem de deðerli
üyelerimize verdiðimiz sözü
tutabilmek adýna ARO Dergi yayýn
hayatýna girmiþ durumda.

Okuyuculara layýk olabilmek için,
amatör bir ruhla profesyonel bir
iþ çýkarmamýz gerekiyordu.
Amatörlükten kasýt, bu meþakkatli
uðraþlara iþimize, ailemize
ayýracaðýmýz zamandan
fedakarlýk ederek baþlamak;
profesyonel sonuç elde etmekten
kastýmýz da, okuyucuyu verilen
konularýn içinde seyahat
ettirebilmek, sýkýlmadan, zevkle
ve keyifle çantalarýnda, evlerinde,
arabalarýnda taþýtabilmek ve de
Ýþte dergi bu! dedirtebilmek.
Bütün bunlarýn üstesinden
gelmek elbette kolay olmadý.
Odamýzýn kýsýtlý olanaklarý her ne
kadar bizi zorladýysa da, finansal
zorluklarý aþmamýza reklam
vererek veya vermeden yardýmcý
olan dost kuruluþlara; ayrýca yazý,
fotoðraf, bilgi ve belge gönderen,
hazýrlayan bütün arkadaþlarýmýza
buradan teþekkür etmek isterim.
Elinizdeki bu sayýyý beðendiðinizi
umuyorum. Eksiklerimiz,
hatalarýmýz yok mudur? Elbette
vardýr. Ancak, sizin derin
hoþgörünüze sýðýnarak bunlarý
yok sayacaðýnýzý kabul ediyorum.
En azýndan bu sayý için.
Sonraki sayýlarda iþlenecek konu
baþlýklarýný birlikte kararlaþtýralým,
bizi bunun için yönlendirmenizi
istiyoruz. Sizden gelecek
önerilere, çalýþmalara, fotoðraf
veya çizimlere her zaman

ihtiyacýmýz olacaktýr. Birlikte, el
ele daha güzeline ulaþacaðýmýzý
biliyoruz. Hatta, öyle bir sayfa açalým
ki, burada meslektaþlarýmýzýn
çocuklarýný haber yapalým.
Onlarýn okulda, sporda veya
sosyal alandaki baþarýlarýný,
ödüllerini buradan tüm
okurlarýmýza duyuralým. Bu
þekilde en deðerli varlýklarýmýz
olan çocuklarýmýzý da motive
edelim istiyoruz. Bu düþüncemize
destek olmak isterseniz, bilgilerle
birlikte çocuðumuzun bir
fotoðrafýný elektronik posta yoluyla
veya elden bize ulaþtýrýnýz lütfen.
Bir sonraki sayýda çocuklarýmýzla
gururlanalým.
Ýnancým odur ki, bundan sonraki
sayýlarýmýzda beðeninizin ifadesi
olarak daha çok bilgi gönderecek,
bizleri görüþ veya eleþtirilerinizle
yönlendireceksiniz. Dergimizin
her yeni sayýsýnda, bir öncekinde
yakaladýðýmýz çýtayý daha da
yukarýlara çýkarmamýza katkýda
bulunacaksýnýz.
Daha nice sayýlarda buluþmak
dileðiyle.

Sevgiyle kalýn,
A.Zeki APALI
Sorumlu Yazý Ýþleri Md.
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Yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna,
reklamlarýn sorumluluðu reklam
sahiplerine aittir. Yazýlý izin
olmaksýzýn hiçbir yazý, fotoðraf ve
grafik içerik baþka bir yerde
kullanýlamaz.
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Zaman Tünelinde,

Doðunun Kraliçesi Antakya
Mehmet Erdem, Arkeolog, Rehber

Oceanus ve Tethys Mozaiði Detay

Keldað (Cebel-el Akra/Casius)
zirvesi öbek öbek bulutlarla
kaplanmýþ bir günün baþlangýcýnda.
Doðudan henüz yükselmeye
baþlayan gün ýþýðý, bu ulu daðýn bir
yüzünü yalayýp Akdeniz'in
derinliklerinde kayboluyor. Onlarca
çift göz her sabah olduðu gibi bu
kez de gözleri hep Casius Daðý'nýn
zirvelerini gözetlemekte ve bir iþaret
beklemekte Ve beklenen iþaret!..
Kanatlarýný açmýþ bir kartal,
Casius Daðý'nýn zirvesine doðru
yönelir. Adeta bulutlarý
delercesine taþ sunakta kendisine
sunulan körpe bir dana veya
boðanýn bir parçasýný kaparak
havalanýr, bir süre süzülür ve
aðzýndaki bu parçayý kayalýklarla
ovanýn buluþtuðu bir yere býrakýr.
Ýþte Seleucia Pieria ve Antakya
kentinin kuruluþ öyküsü de
böylece baþlar. Buradaki senaryo
Antakya'nýn MÖ 300 yýlýnda
Makedonyalý Büyük Ýskender'in
generallerinden Seleukos Nikator
I.'in babasý Antiochia adýna
kurmak istediði kentin kuruluþ

efsanelerinden ancak birisidir.
Ancak, Antakya'nýn tarih
sahnesine çýkmasýnýn belge ve
bilgileri onun coðrafi konumunun
yarattýðý insan yaþamýna elveriþli
doðal ve iklimsel koþullardan gelir.
Bu nedenle de Antakya'da tarih
"Tarih Öncesinden" baþlar.
Antakya, Türkiye'nin Akdeniz
sahilinde en güneyde Hatay ilinin
merkez ilçesidir. Hatay'ýn etrafý
Doðu Toros Daðlarý'nýn uzantýlarý
ile çevrelenmiþtir. Kuzeyinde
Amanos (Nur Daðlarý-Gavur
Daðlarý), þehrin doðusunda ise
Habib-i Neccar (Silpius) Daðý ile
sýnýrlanmýþtýr. Güney batýda ise
kentin kuruluþ öyküsünün yer
aldýðý Keldað bulunmaktadýr.
Daðlarla çevrili alanýn ortasýnda
Türkiye'nin en verimli topraklarýna
sahip Amik Ovasý uzanmaktadýr.
Lübnan'dan doðarak Suriye
üzerinden Türkiye topraklarýna
giren Asi (Orontes) nehri Hatay
il sýnýrlarý içerisinde Akdeniz'e
dökülür. Hatay, bu coðrafi
konumu gereði insan, bitki ve
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hayvan yaþamý için oldukça
uygun bir doðal çevreye sahiptir.
Ýlin %47'sini daðlar, %33'ünü ise
ova oluþturmaktadýr. Bu nedenle
bir taraftan her çeþit meyve ve
sebze yetiþirken diðer taraftan da
hayvancýlýða uygun bir arazi
yapýsýna sahiptir. Çevresindeki
daðlarda ise çeþitli su kaynaklarý
mevcuttur. Tipik Akdeniz ikliminin
egemen olduðu il merkezine kar
yaðmaz. Ayrýca diðer Akdeniz
memleketlerinden ayrý olarak
sýcak ve nemli yaz aylarýnda
öðleden sonra çýkan meltemle
þehir serinler. Denize kýyýsý olmasý
ve Ortadoðu'dan, Batý
Anadolu'dan gelen yollarýn
kavþaðýnda bulunmasý nedeni ile
hem karadan hem denizden ticari
bir kavþak noktasýndadýr. Bu
özelliði antik çaðlarda Antakya'yý
kozmopolit bir dünya baþkenti
haline getirmiþtir. Bulunduðu
coðrafik konumu nedeniyle
doðunun batýyla, batýnýn doðuyla
buluþtuðu bir noktadýr.

Bu nedenle tarihsel geliþim
içerisinde kentin bu karakteri
kültürel ve toplumsal yapýsýna,
bir taraftan da mimari özelliklerine,
gelenek ve inançlarýna tümüyle
yansýmýþtýr.
Kentin bu tarihsel geliþimi
Hellenistik Çað'dan çok daha
ötelere, paleolitik çaðlara dek
gider. 1956 yýlýnda, Dil ve Tarih
Coðrafya Fakültesi Profesörlerinden
Enver BOSTANCI'nýn Antakya ve
yöresinde yaptýðý araþtýrma ve
kazýlar neticesinde Hatay'ýn
Paleolitik dönemlerine ait çeþitli
belge ve bulgulara ulaþýlmýþtýr.
Antakya-Þenköy civarýndaki
sekilerde Maðaracýk'ta Üst
Paleolitik döneme ait taþ ve sileks
aletler bulunmuþtur.
Yine Seleukia kentinin kurulduðu
bölge olan Çevlik'te Kanal
Maðarasý, Merdivenli Maðara ve
Ýncili Maðara'da yapýlan kazýlarda
Paleolitik (Eski Taþ Çaðý) çaða
ait çeþitli aletler yanýnda bu çaðda
yaþamýþ olan insanlara ait kemik
kalýntýlarý ve diþ örnekleri
bulunmuþtur. Kanal Maðarasý'nda
bulunan diþ örneðinin Prof. Dr.
Enver BOSTANCI tarafýndan Üst
Paleolitik Çað'da yaþamýþ 9
yaþýnda bir çocuða ait olduðu
saptanmýþtýr. Kanal Maðarasý

Çevlik'te Titus Tüneli'nin hemen
üzerinde bulunmaktadýr. Roma
Çaðý'nda MS 1. yüzyýlda bu tünel
inþa edilirken Maðara ikiye
bölünmüþtür. Ýncili Maðara'da ise
Üst Taþ Devrine ait insan çene
ve ayak kemikleri bulunmuþtur.
Keldað'ýn eteklerinde Suriye
sýnýrýna oldukça yakýn bir bölgede
deniz kenarýnda, denizden 19
metre yükseklikte, Üç Aðýz
Maðarasý bulunmaktadýr. Bu
maðarada Prof. Dr. Erksin Güleç
tarafýndan yapýlan kazýlarda Üst
Paleolitik döneme ait taþtan
kazýyýcýlar, dilgiler, hayvan ve bitki
kalýntýlarý ortaya çýkarýlmýþtýr. Tüm
bu bilimsel araþtýrma ve kazýlarýn
ortaya çýkardýðý sonuçlardan
Hatay yöresinde insanýn
zamanýmýzdan yaklaþýk 100.000
yýl önceden var olduðunu
söyleyebiliriz. Hatay, bu konumu
ile insanýn Afrika'da 2.5 milyon
yýl önceden ortaya çýkan kültürel
evrimin Ýsrail Rift Vadisi'nin
kuzeyinde Yiron'da ve Gürcistan'da
devam eden geliþimin batýya geçiþ
noktasýný oluþturmaktadýr.

Doðuda Afrin Çayý, Batýda Amanos
sýradaðlarý ile sýnýrlanmýþ; Konya
ve Çukurova ovalarý ile Türkiye'nin
en verimli ovalarýndandýr. Ortasýnda
Amik Gölü mevcuttu. Ancak 19541980 yýllarý arasýnda bu göl
kurutularak tarla haline
getirilmiþtir. Amik Ovasý'nda
200'ün üzerinde höyük mevcuttur.
Bu höyüklerin ancak birkaç tanesi
kazýlabilmiþtir. Ýlk kazýlar Chicago
Oriental Institute tarafýndan 19331938 tarihleri arasýnda Cüdeyde,
Çatalhöyük, Tainat Höyükleri'nde
yapýlmýþtýr.
1936 yýlýnda Sir Leonard Wolley,
British Museum adýna
Samandað'da, El-Minada 19371948 yýllarý arasýnda ise Açana
Höyük'te kazýlar yapmýþtýr. 1939
yýlýndan 1948 yýlýna kadar
Princeton Üniversitesi Antakya
ve civarýnda yaptýðý kazýlarla
bugün Hatay Müzesi'nde görülen
mozaikleri ortaya çýkararak Hatay
Müzesi'nin Dünya çapýnda bir
mozaik müzesi olmasýný
saðlamýþtýr.

Samandað, Çevlik ve Þenköy
civarýnda yoðunlaþan Eski Taþ
Çaðý yerleþiminin, Neolitikten
itibaren Amik Ovasý'nda devam
ettiði anlaþýlmaktadýr. Amik Ovasý

Duþ Yapan Venüs

1. Dört Mevsimler Mozaiði

2. Sotaria Mozaiði

3. Ýphigenia Mozaiði

4. Anadolu Sütunlu Lahiti

5. Solomon ve
Rozetler Mozaiði

11. Zenci Balýkçý

4

1

5
2

7

6

13
12
3

12. Kemgöz Mozaiði

13. Oceanus Mozaiði

14. Orpheus Mozaiði
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8

15. Yakto Mozaiði 16. Apollon ve Daphne

17. Sarhoþ Dionyses

9

6. Kentauruslar Mozaiði

7. Büfe Mozaiði

8. Amerimnia

Antakya
Müzesi
Yerleþim
Planý

9. Tethys - Oceanus

10. Herkülün
Yýlanlarý Boðmasý

21

22

20
16

14

17

18

15

19

18. Panterli Dionysos

19. Ördekler Mozaiði

20. Alalakh Kralý
Yarim Lim Heykel Baþý

21. Çift Baþlý Aslan
Sütun Kaidesi

22. Atlet Portresi

Doðunun Kraliçesi Antakya
1998 yýlýnda The Oriental Institute
of The University of Chicago
tarafýndan Prof.Dr. Aslýhan
YENER ve Tony J. Wilkinson
yönetiminde The Oriental Institute
Amuq Valley Regional Project
çerçevesinde Mustafa Kemal
Üniversitesi ve üniversite
bünyesindeki bilim insanlarýnýn
katýlýmý ile birlikte Amik Ovasý ve
çevresinde geniþ çaplý bir
araþtýrma, tespit ve kazý
çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu proje
çerçevesinde Amik Ovasý'nda
bulunan 1998 yýlýnda TellKurdu'da (Tell=Höyük) kazýlara
baþlanmýþtýr.
Bu proje çerçevesinde MKÜ'den
Yrd.Doç.Dr. Hatice PAMÝR
baþkanlýðýnda Hatay ve yöresinde
SÝT bölgelerinin tespit çalýþmalarý
yapýlmýþtýr. Tell-Kurdu kazýlarýnda
MÖ 4500-5000 yýllarýna dek çeþitli
mimari kalýntýlar seramik, kemik
ve taþ buluntular saptanmýþtýr.
Yine Prof.Dr. Aslýhan YENER
baþkanlýðýnda altmýþ yýl sonra
Açana Höyüðü'ndeki kazýlara
tekrar baþlanmýþtýr. Açana,

Anadolu'daki önemli Hitit
baþkentlerinden biridir.
Antakya'ya 22 kilometre uzaklýkta
Amik ovasýnda bulunmaktadýr.
Hatay Müzesi'nin en gözde
eserleri Müze salonunda halen
sergilenmekte olan 6020 envanter
numaralý çift aslanlý sütun kaidesi,
Tainat'taki Hitit Sarayýnýn giriþini
süslemekteydi. Anýt Kabir'in
Aslanlý Yolundaki aslan heykelleri
de bu aslanlarýn bir örneðidir.
Halen Hatay yöresinde Prof. Dr.
Aslýhan YENER Baþkanlýðý'nda
Açana'da, Prof. Dr. Timoty
HARRÝSON Baþkanlýðýnda TellTainat'da, Doç. Dr. Hatice PAMÝR
baþkanlýðýnda Sabuniye
Höyüðü'nde, Marie-Henriette
GATES baþkanlýðýnda DörtyolKinet Höyük'te ve Prof. Dr. Erksin
GÜLEÇ tarafýndan Üç Aðýz
Maðarasý'nda yerli ve yabancý
uzmanlarýn katýlýmý ile kazýlar ve
bu kazýlara baðlý olarak araþtýrma
ve yeni tespitler devam
etmektedir.

baþlayarak Helenistik döneme ait
çeþitli ve yeni bulgulara
ulaþýlmaktadýr. Tüm bu
çalýþmalarýn Hatay ve Anadolu
tarihine ait yeni ve ilginç bilgileri
ortaya çýkaracaðý þüphesizdir.
Hatay ve yöresinde Paleolitik
çaðlardan itibaren baþlayan insan
yerleþimi kesintisiz olarak bir
taraftan ova yerleþimi diðer
taraftan ise sahil yerleþimi olarak
devam etmiþtir. Denizin, ovanýn,
göllerin, akarsularýn, bol su
kaynaklarýnýn bir arada bulunduðu
bu verimli topraklar tunç çaðýndaki
siyasi merkezleþme ve kentleþme
sürecinin etkinleþmesi ile
doðudan batýya bir çok kavimin
ve ulusun bu topraklarda egemen
olma isteklerini kabartmýþtýr.

Bu kazýlarda Paleolitik Çaðlardan

Çift Baþlý Aslan Sütun Kaidesi
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(Gürcü) kilisesi kalýntýsý görmüþtüm.
Ayrýca kilisenin ön tarafýnda 2-3
metre karelik monoblok taþlarla
döþenmiþ bir avluya ait geniþçe bir
alan mevcuttu. Yine Keldað ve
civarýnda yetiþen "Çakþýr" otunun
özel bir güç verdiði civar köylülerince
anlatýlmaktadýr.
Seleukia kentinin kuruluþ tarihi
olarak kabul edilen MÖ 310 yýlýndan
birkaç yýl sonra, MÖ 307 yýlýnda
Antigonos I Monoftalmos, bugünkü
Antakya'nýn 8-10 kilometre
kuzeydoðusunda Antigoniae kentini
kurar ve kente Atina, Makedonya,
Kýbrýs ve Girit'ten getirdiði insanlarý
yerleþtirir. Antigonos kenti büyük bir
özenle inþa ettirerek etrafýný sur
duvarlarý ile çevirip, þehri nadide
sanat eserleri ve heykellerle süsler.
Ancak bu þaþalý kentin ömrü pek
uzun olmaz. Kent MÖ 301 yýlýnda
Seleukos I Nikador tarafýndan iþgal
edilerek tamamen yýkýlýr. Seleukos
bu kentin de inþai malzemelerini
kullanarak babasý Antiokheia adýna
yeni bir kent kurar. Bu kent Habibi Neccar (Silpius) daðý ile Asi
(Arantu-Orontes-Aksios) ýrmaðýnýn
arasýndaki yamaca doðru yayýlmýþtý.
Kent, MÖ 64 yýlýnda Romalýlar
tarafýndan iþgal edilir.
Antakyanýn Eski Kent Planý

Bu nedenle de MÖ 3000 yýlýnda
Akadlarýn egemenliðine giren bölge
daha sonra Hurrilerin ve Hititlerin
egemenlik sýnýrlarý içerisine girer.
Hititlerin Prenslikler haline geldiði
12. yüzyýldan itibaren ise Amik
Ovasý'ndaki Kanula (Tell-Açana) bir
Hitit baþkenti olarak görüldüðü gibi
dünyanýn da ilk politik baþkenti
olarak olarak ortaya çýkmaktadýr.
MÖ 538 yýlýnda bölgeye Persler
egemen olur. Bu egemenlik, Büyük
Ýskender'in MÖ 333 yýlýnda Hatay
topraklarýna girmesine dek sürer.
333 yýlýnda B. Ýskender'in ordularý
ile Pers Kralý Darius'un ordularý
Dörtyol yakýnlarýnda Ýsos'ta karþý
karþýya gelir. Savaþýn neticesi ve
oluþumu hakkýnda her ne kadar
münakaþalý bir durum varsa da, bu
savaþtan sonra Ýskender Hatay ve
yöresinde tam bir egemenlik kurar.
Savaþýn neticesinde Hatay ve
yöresi yeni bir kültürel, ticari, politik,
siyasal ve sanatsal etkileþim

sürecine girer. Ýskender'in
ölümünden sonra fethettiði ülkeler,
generalleri tarafýndan kanlý savaþlar
neticesinde paylaþýlýr, Hatay'a ve
yöresine Seleukos egemen olur.
Yazýmýn baþýnda senaryolaþtýrdýðým
mitolojiye göre Seleukos Nikador,
Antakya'nýn Samandað ilçesinin
sýnýrlarý içerisindeki Keldað'da
tanrýlarýn babasý Zeus'a bir sunuda
bulunur. Kartal kýlýðýnda daða gelen
ve bu sunuyu kabul eden Zeus
böylece de kentin kurulmasý için
gerekli onayý vermiþ olur. Hellenistik
kentlerin kuruluþ geleneklerinde
olduðu gibi büyük bir olasýlýkla ilk
kez Dor (Zeus) Mabedi, Kapýsuyu
sýrtlarýna inþa edildikten sonra kentin
diðer ögeleri ve yerleþim birimleri
inþa edilmeye baþlandý. Kentin
kuruluþ mitolojisine konu olan
Keldað'a 1994 yýlýnda bir gezi
yapmýþtým. Bu gezide dað üzerinde
tam bitirilememiþ sütunlarla, apsisi
ve dört duvarý halen ayakta olan bir

Roma egemenliðindeki kent hýzla
geliþir ve çaðýn en büyük imar
hareketlerine sahne olur. Bazý
tarihçilere göre kentin nüfusu 700.000
civarýnda idi ve Roma, Ýskenderiye
ile birlikte antik çaðýn en büyük üç
kentinden biriydi. Kentin sosyal
yapýsýný geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ
olan Roma Ýmparatorluðu'nun çeþitli
bölgelerinden gelen çeþitli din ve
inanýþlardaki uluslar oluþturuyordu.
Bu da kentin Helenistik çað ve
ötesinden gelen kentleþme ve
sosyalleþme evrelerinin de bir
devamý idi. Doðu ve batýnýn yol
kavþaðýnda olmasý El-Mina,
Sabuniye ve Seleukia gibi þehirlerle
açýk denizlere açýlan þehir Kuzey
Suriye'den Kýbrýs'a, Mýsýr'a, Girit'e,
Atina'ya kadar toplumsal, ticari,
sanatsal bir etkileþim içerisinde idi.
Þehir "Hippodamus" planýna göre
kurulmuþtu. Bu kent planlamasýnda
bir ýzgara görünümü gibi sokaklar
birbirini kesiyor, þehir planlanýrken
herkese ayný büyüklükte parseller
ayrýlarak þehir inþa edilmeden konut
alanlarý oluþturuluyordu.

Doðunun Kraliçesi Antakya
Kentin bu "ýzgara biçimli" inþasý
zamanýmýzda bile halen
görülebilmektedir. Þehrin tam
ortasýndan uzun bir ana cadde
geçmekteydi. Yaklaþýk olarak
bugünkü Kurtuluþ Caddesinin
izdüþümünde bulunan antik
dünyanýn en uzun ana caddesi idi.
Ýki taraftan sütunlarla çevrelenmiþ,
geceleri aydýnlatýlan yaklaþýk dört
kilometre uzunluðundaydý. Bu
verimli topraklar üzerinde yaþayan
"Antiokiea" halký, ticaret ve tarýmýn
verdiði zenginlik ve yüksek hayat
standartlarýna kentin nemli ve ýlýman
havasý da katýlýnca rahatýna,
eðlenceye, yemeye, içmeye ve
eðlenceye düþkün, sanat sever,
ýlýmlý, hoþgörülü bir toplum
oluþturdular.
Bu sosyal yapý benzer bir biçimde
Bu sosyal yapý benzer bir biçimde
günümüze dek gelmiþtir. Antik
çaðda birçok kez deprem yaþayan,
iþgal ve kanlý kýyýmlara uðrayan
kenti halk hiçbir zaman terk etmemiþ
ve yeniden inþa ederek oturmuþtur.
MS 399 yýlýnda Roma Ýmparatorluðu
Batý ve Doðu Roma Ýmparatorluðu
olarak ikiye ayrýlýnca Antakya ve
yöresi, baþkenti Ýstanbul
(Konstantinopolis) olan Doðu Roma

Ýmparatorluðunun egemenlik
sýnýrlarý içerisinde kalmýþtýr. MS 638
yýlýnda þehir Müslüman Araplarýn
eline geçmiþtir. 968 yýlýnda tekrar
Bizans egemenliðine geçen
Antakya ve yöresi 1084 yýlýnda
Selçuklu Türklerinin eline geçer;
1260 yýlýnda Moðol istilasýna uðrar,
1267 yýlýnda Türk-Memluklu
hakimiyetindeki bölge 1516 yýlýnda
Yavuz Sultan Selim tarafýndan
Osmanlý topraklarýna katýlýr.
I. Dünya Savaþý'nýn sona ermesi ile
birlikte Antakya Fransýzlar tarafýndan
iþgal edilir. 19 yýl Fransýzlarýn
yönetiminde kalan Hatay'da 1938
yýlýnda Hatay Cumhuriyeti kurulur.
Hatay Devleti'nin ömrü on ay sürer,
23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay
Devleti Türkiye Cumhuriyeti'ne
katýlarak Anayurda tekrar kavuþur.
Hatay'ýn Anayurda tekrar katýlmasý
burada birkaç satýrla anlatýlmýþtýr.
Ancak, Mondros Mütarekesi ile iþgal
altýna giren Hatay'ýn bu iþgalden
kurtulmasý, meþakkatli bir
diplomasinin sonucunda olmuþtur.
Büyük Önder Atatürk'ün 40 asýrlýk
Türk Yurdu düþmana býrakýlamaz
diyerek baþlattýðý diplomatik ve
psikolojik mücadele neticesinde
Hatay Anayurda tekrar

kavuþmuþtur. On dokuz yýllýk iþgal
süresince Hataylýlar iþgal güçlerine
karþý sabýrla ve dirençle çetin bir
mücadele vermiþtir. Hatay meselesi
ile doðrudan ve bizzat ilgilenen
Atatürk bu tarihlerde artýk hasta
yataðýndan kalkamaz halde idi.
Doktorlarýnýn çalýþmasýný yasak ettiði
halde Atatürk hasta yataðýndan
Hatay Meselesi ile ilgili diplomatik
giriþimleri yönlendiriyor ve gerekli
yazýþmalarý bizzat yürütüyordu.
Uzun süre koma halinde kalan
Büyük Önder her uyanýþýnda tekrar
kalem kaðýda sarýlarak gerekli
iþlemlerle ilgili talimatlarý veriyordu.
Atatürk son nefesine dek, Hatay
meselesinin çözümü ile uðraþmýþ
ve bunu baþarýya ulaþtýrarak
ülkemize en son hediyesini
býrakmýþtýr. Atatürk'le beraber bu
ulusal davayý azimle sürdüren Ýsmet
Ýnönü, Tayfur Sökmen, Albay Þükrü
Kanatlý, Ayþe Fitnat Haným, Yüzbaþý
Asým, Nuri Aydýn Konural,
Abdüsselam Aða, Kara Hasan
Paþa, Akil bin Ebu Türko, Orgeneral
Asým Gündüz, Albay Þükrü Kanatlý,
Ýzzet Zekariye Güçlü ve burada
ismini sayamadýðýmýz tüm
kahramanlarý rahmetle ve minnetle
anmak isterim.

St. Paulün
Ýlk Seyahat Yolu
St. Paulün Ýlk Seyahat Yolu
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Hatay ve yöresindeki bu tarihsel
geliþimin neticesinde oluþan
çeþitli eserler halen
görülebilmektedir. Bunlarýn en
önemlisi ise Hatay'ýn hem Türkiye
hem de Dünya çapýnda ün
kazanmýþ olan Roma Çaðý
mozaikleridir. Bu mozaikler,
yukarýda anlattýðýmýz Hatay
tarihinin ve çok yönlü kültürünün
birbiri içine uyumlu kozmopolit
yapýsýnýn da bir aynasý gibidir.
Mozaikler,
Princeton
Üniversitesi'nin Hatay ve özellikle
Defne (Harbiye) semtinde yaptýðý
kazýlardan gelmektedir. Halen
Antakya Cumhuriyet alanýnda
bulunan Arkeoloji Müzesi'nde bu
kazýlardan gelen 1250 metrekarelik
çeþitli panolardan oluþan mozaikler
sergilenmektedir.
Ancak, mozaiðin yapým öyküsü
zamanýmýzdan 6000 yýl önce
Mezopotamya'daki Uruk ve Al
Ubaid kentlerindeki bir mabetten
baþlar. Roma ve Bizans çaðýnda
ise en geliþkin çaðýný yaþar. MÖ
8. yyda ise Gordion'da çakýl
taþýndan yapýlmýþ mozaikler
görüyoruz. Yunan mozaiði ise
MÖ 4. yyda Olynthos'ta
görülmektedir. Roma Çaðý
mozaikleri doðadan toplanan
renkli taþlarýn birkaç cm boyunda
kesilerek özel bir harç üzerinde
birleþmesinden oluþturulurdu.
Bizans Çaðý'nda ise mermer
parçalarýndan yapýlarýn tabanlarýnda
''Opus-Sectile'' denilen mozaik
türünü görüyoruz. Bizans
Çaðý'nda altýn ve cam kullanýlarak
da mozaikler üretilmiþtir. Ancak
bu mozaik türünün en yaygýn
kullaným biçimi ''Tessera''
dediðimiz kesme taþtan yapýlmýþ
mozaik türleridir. Mýsýr'da ise
mücevher ve kakmalarla
oluþturulmuþ ''Opus Vermicalatum''
tipi mozaikler yaygýndý. Orta Çað'da
da mozaik yapýmý devam etmiþtir.
Antakya Müzesi'nin yapýmý
1934'te baþlamýþ 1948'te ise
hizmete açýlmýþtýr. Ancak zaman
içinde müze yetersiz kaldýðýndan
1973 yýlýnda müzeye yeni ek bina
yapýlmýþtýr.

Büfe Mozaiði

Ayrýca müzede yalnýzca mozaikler
deðil çevredeki Höyük, maðara ve
antik kentlerde yapýlan kazýlarda
ortaya çýkarýlan deðerli eserler de
sergilenmektedir. Ancak, Hatay
Müzesi gerçek ününü Dünyanýn
2. Mozaik Müzesi olmasýyla
saðlamýþtýr (Dünya'nýn 1. Mozaik
Müzesi Tunus'ta Bardo
Müzesi'dir). Müzede sergilenen
mozaikler konularý itibariyle altý
bölüme ayrýlýr:
1. Doða
2. Sosyal Yaþam
3. Mitoloji
4. Geometrik
5. Soyut Kavramlar
6. Karma Konular
(Müzede yer alan 123 mozaik
panosunun burada önemli olan
bazýlarý anlatýlacaktýr).

Ýphigenia Mozaiði

Doðunun Kraliçesi Antakya
kurban adamaya söz veren
Agememnon kýzýný kurban
etmeye götürmek istemektedir.
Burada Ýphigenia'nýn annesi sað
kolu ile kýzýný kavrayarak ondan
ayrýlmak istemediðini
vurgulamakta, baþý öne doðru
eðilmiþ, yüzünde ve gözlerinde
kýzýndan ebediyen ayrýlmanýn
korkusu ve hüznü tam olarak
görülebilmekte. Yine ayný hüzün
ve endiþe kýzýnýn yüzünden de
okunabilmekte. Mozaiðin bu
þekliyle sanatçý, sahnedeki
psikolojiyi tam olarak yansýtmýþtýr.
Mozaikteki diðer bir husus ise
sanatçýnýn burada gerekli derinliði
vermiþ olmasýdýr. Ayrýca bu
mozaikteki iþlenmiþ olan konu bir
tiyatral sahne olarakta karþýmýza
çýkmaktadýr.

Dört Mevsimler Mozaiði

Müzenin giriþinde geometrik
desenli mozaikler yer almaktadýr.
Dört Mevsimler Mozaiði: Büyük
salonda (2. Salonda) saðda yer
almaktadýr. Bu mozaik MS 2. yy'a ait
olup Defne'de bulunmuþtur. 5x5 m
boyutlarýnda oldukça büyük bir
mozaiktir.
Mozaiðin dört köþesinde yer alan
dört figür ilkbahar, yaz, sonbahar
ve kýþý sembolize etmektedir.
Ýlkbaharý sembolize eden figür
çýplak, kanatlý, baþýnda yapraklardan
oluþan bir taç ve omzunda
çiçeklerden oluþan bir girlant
taþýmaktadýr. Yazý sembolize eden
figür de diðeri gibi çýplak ve kanatlý
olup omzunda bir pelerin
görülmektedir. Sonbaharý sembolize
eden figür, dizlerine kadar uzanan
bir tunik ve pelerin giymiþ, baþýnda
bir taç bulunmakta, sol elinde ise
meyve dolu bir sepet yer almaktadýr.
Kýþ figürü ise, baþý örtülü ve uzun
bir elbise ile tanýmlanmakta, bir
elinde içecek bardaðý görülmektedir.
Bu mozaiðin panosunun
ortasýnda Medeia ve kardeþi
Assyrtos, sonbahar ve kýþ figürleri

arasýnda Paris ve Helena, diðer
tarafta Hippolytos ve Phedra,
diðer yanda ise Atalanta ve
Meleagros resmedilmiþtir.
Yine bu salonda bulunan Sotarya
Mozaiði MS 5 yy'a aittir ve
Narlýca'da bulunmuþtur. Baþýnda
bir taç, boynunda ise altýn olduðu
anlaþýlan bir zincir taþýmakta,
etine dolgun ve sakin görünüþüyle
mutluluðu ve özgürlüðü
yansýtmaktadýr. Masklar, Antakya
Müzesi'nin
en
ilginç
mozaiklerindendir. Defne'de
bulunmuþtur ve MS 4. yy'a aittir.
Ýphigenia Mozaiði: 1. Salonda
bulunan bu mozaik bence Hatay
Müzesi'ndeki mozaiklerin içinde,
hem konusu hem de perspektif
açýdan en ilginçlerinden biridir.
MS 3. yy'a aittir. Bu panodaki
sahne çoðumuzun yakýndan
bildiði Truva Savaþý esnasýnda
geçen mitolojik bir olayý
anlatmaktadýr.
Burada en önde kral Agememnon,
arka planda bir evin önünde
Ýphigenia ve annesi görülmektedir.
Mitolojiye göre tanrýlara kýzýný

16>17 ANTALYA REHBERLER ODASI DERGÝSÝ

Büfe Mozaiði: 2. Salonun tam
karþýsýndaki duvarda yaklaþýk 6
metreye 5 metre ölçülerinde yer
almaktadýr. Defne'de bulunmuþ
olan bu mozaik 3. yy'a aittir.
Sahnenin tam ortasýnda
Ganymedes görülmektedir.
Merkez sahnenin etrafýnda,
tabaklar içerisinde çeþitli
yemekler, deniz ürünleri ve
aralarýnda ''Roshette'' denilen
ekmek türleri görülmektedir.
Eserin üst tarafýnda ise çeþitli
kuþlar resmedilmiþtir. Bu kuþlar
arasýnda sülün, keklik ve büyük
olasýlýkla kuyruðu açýlmýþ bir tavus
kuþu görülmektedir. Tavus kuþu,
Roma sofralarýnýn vazgeçilmez,
en lüks yiyeceklerinden biriydi.
Salonun giriþinde sol tarafta
rozetler ve Solomon (Süleyman)
düðümlerinin birlikte iþlendiði 5.
yy'dan bir mozaik pano yer
almaktadýr. Bu salonda, müzenin
de en büyük mozaiklerinden biri
olan Kentauroslar Mozaiði yer
almaktadýr. Bu mozaik MS 3. yya
aittir ve Defne'de bulunmuþtur.
Sahnenin sol ve saðýnda 2 adet
Kariatidler görülmektedir.
Burada bir bina resmedilmiþtir.
Binanýn kaidesinde ise
Kentauroslarla Lapitlerin savaþý
anlatýlmaktadýr. Anadolu
topraklarýnda yaþayan Kentauroslar
(at adamlar) davet edildikleri bir
düðünde gelini kaçýrmalarý üstüne
çýkan savaþlar bu panoda
anlatýlmaktadýr.

3. Salonun ise en gözde mozaiði
MS 4. yy'a ait Amerimnia (Huzur)
Mozaiði'dir.
Huzurun
kiþiselleþtirilmiþini burada
görüyoruz. Huzur burada genç,
güzel ve topluca bir kýz olarak
tanýmlanmýþtýr. Sahnenin dört
tarafý oldukça geniþ bir bordürle
çevrilmiþ ve bordürler geometrik
motiflerle süslenmiþtir.
Bu salonun diðer panolarýndan
biri de Herkül'ün Yýlanlarý
Boðmasý Mozaiði'dir. Bu mozaik
MS 2. yya aittir. 6 aylýk bebek
Herakles, topluca ve güçlü bir
bebek olarak resmedilmiþ.
Tamamen çýplaktýr. Analýðý
Hera'nýn kendisini öldürmek için
gönderdiði yýlanlarý boðarken
resmedilmiþtir. Bu salonun diðer
mozaiklerinden Mutlu Kambur,
Zenci Balýkçý ve Kemgöz
Mozaikleri MS 2. yy'a aittir.
Kemgöz Mozaiði'nde, kemgöze
hücum eden bir kuþ, köpek, yýlan,

akrep, kýrkayak ve üstüne
saplanmýþ silahlar resmedilmiþtir.
Roma Çaðý'nda nazarlýk olarak
kullanýlmýþtý.
4. Salon müzedeki en büyük
mozaik panolarýna sahiptir.
Salonun ortasýnda 7.40 x 8.20 m
ebatlarýnda Yakto Mozaiði
bulunmaktadýr. 5. yy'a ait olan
mozaik Defne'nin Yakto köyünde
bulunmuþtur. Mozaiðin ortasýnda
büyük ruhu simgeleyen,
madalyon içinde bir kadýn portresi
yer almaktadýr. Mozaiðin
bordüründe ise bir kilise, konutlar,
Olimpiyat Stadyumu, kasap
dükkaný, oyun oynayan insanlar,
yolcular, hamam ve gazinodan
oluþan 26 sahne resmedilmiþtir.
Yakto Mozaiði'nin merkezi
sahnelerinde Meleagros'un
kaplanla mücadelesi, Teresias'ýn
panterle çarpýþmasý, Avcý
Akteo'nun ayý ile mücadelesi,
Adonis'in domuz avý resmedilmiþtir.

Kahramanlarýn yanlarýna Grekçe
olarak isimleri yazýlmýþtý. Yakto
Mozaiði yapýldýðý 5. yy'dan
zamanýmýza çeþitli mesajlarýda
birlikte getirmektedir. Bordüründe
iþlenmiþ olan 26 sahneden, o
devrin mimarisi, giyimi, meslekleri,
oyunlarý ve topluca sosyal yaþamý
hakkýnda deðerli bilgiler
edinmekteyiz.
Bu salonun dev mozaik panellerinden
biri de Tethys-Oceanus Mozaiði,
salonun kuzey duvarýný tamamen
kaplamýþtýr. Alt tarafta Deniz
Tanrýsý Oceanus ve Tethys tasvir
edilmiþtir. Oceanus, uzun saçlý,
sakallý, olgun, hükmeden bir erkek
tipinde görülmektedir. Karýsý
Tethys ise yarý beline kadar çýplak
ve büyük olasýlýkla bir kayaya
yaslanmýþ olarak tanýmlanmakta.
Üst tarafta mevsimlerin soyut
tanýmlarý ve mevsimlerle aylarýn
isimleri okunabilmektedir.

Kem Göz Mozaiði

Doðunun Kraliçesi Antakya
Panonun her tarafý çeþitli balýk
ve deniz hayvanlarýyla iþlenmiþtir.
Bu panoda 39 cins deniz hayvaný
mevcuttur.
Dördüncü salonun güney
duvarýnda oldukça ilginç bir mozaik
yer almaktadýr. Tarsus'ta bulunmuþ
ve bu müzeye getirilmiþtir.
Üzerindeki kompozisyondan
dolayý Orpheus ismini almýþtýr.
Buradaki sahnede þair ve müzik
ustasý Orpheus bir kayanýn
üstüne oturmuþ lir çalmaktadýr.
Orpheus, en iyi lir çalan mitolojik
Trakya Kralý'dýr. Buradaki
sahnede etrafýnda çeþitli yýrtýcý
hayvanlar toplanmýþtýr. Bu
hayvanlar arasýnda yaban
domuzu, panter, ayý, aslan, kartal
görülebilmektedir. Tüm bu
hayvanlar lirin sihirli naðmeleriyle
kendilerinden geçmiþ, gülümser
bir þekilde vahþiliklerini unutmuþ
bir tarzda iþlenmiþtir. Hatta
yandaki aðaç dallarý bile lirin
bulunduðu yöne doðru eðilmiþtir.
Þarap ve tiyatro tanrýsý Dionysos,
Yunanlýlar ve Romalýlar
tarafýndan en çok iþlenen
tanrýlardan biridir. Bu salonun
güneybatýsýndaki duvarda
Dionysos sahnelerinden biri yer
almaktadýr. Dionysos, yarý beline
kadar çýplaktýr. Baþýnda bir çelenk
taþýmaktadýr. Yürüyemeyecek
kadar sarhoþ olduðu
anlaþýlmaktadýr. Sol yanýndaki

Satyros onu güçlükle taþýmaya
çalýþmaktadýr. Sað elindeki
kadehten dökülen sývý büyük
olasýlýkla þaraptýr. Bu þarabý sað
yanýnda oturan panter içmektedir.
Leto ile Zeus'un oðlu Apollon;
Thessalia Irmaðý Peneus'un kýzý
Daphne'nin öyküsü dilden dile
anlatýlýr. Romalý sanatçý burada
bu öyküyü mozaikle anlatmýþtýr.
Mitolojiye göre Defne, çok güzel
bir kýzdýr. Birgün ormanda
gezerken ýþýk ve sanat tanrýsý
Apollon onu görür ve ona aþýk
olur. Bu duyguyla, onunla birlikte
olmayý þiddetle arzular. Ancak
güzel Defne bunu istemez. Çünkü
tanrýlarla beraber olan kadýnlarýn
kaderlerinin de hiç iyi olmayacaðý
kanýsýndadýr. Bu nedenle kaçar.
Ancak Apollon peþini býrakmaz
ve onu takip eder. Tam Apollon
Defne'yi yakalayacaðý sýrada
Defne: ''Ey sevgili Toprak Ana,
beni Apollon'dan koru. Ne
yaparsan yap!'' diye yakarýr.
O dakikada Defne orada bir
aðaca dönüþüverir. Apollon bunu
üzüntü ile seyreder. Bu öykünün
geçtiði yerin, Antakya'nýn 8 km
güneyindeki Defne (Harbiye)
semti olduðu söylenir. O gün bu
gündür Defne aðacý, zaferin ve
dostluðun simgesi olagelmiþtir.
Bu mozaik MS 3. yy'a ait olup
Harbiye'de bulunmuþtur. Burada

panonun sol tarafýnda dalý Apollon
ve Peri Kýzý Defne'ye doðru
eðilmiþ bir aðaç görülmektedir.
Aðacýn yanýnda Defne yarý beline
kadar açýk, giysisi arkaya doðru
dalgalanmýþ, bir ayaðý önde koþar
vaziyette tanýmlanmýþtýr.
Arkasýndan koþan Apollon'un
yalnýz baþý ve ona doðru
yakalamak üzere uzanmýþ eli
gözükmektedir. Maalesef ki
mozaiðin büyük bir kýsmý tahrip
olmuþtur.
Mozaiklere ait son salonda ikinci
bir sarhoþ Dionysos Mozaiði
mevcuttur. MS 2. yy'a aittir.
Ortada Dionysos, saðýnda genç
bir Satyros, solunda ise Mainat
bulunmaktadýr. Satyros'un
ayaklarý arasýnda ise panter figürü
görülmektedir. Üçü birlikte bir
þenlikten döner gibidirler.
Bu salonun en güzel ve anlamlý
mozaiklerinden biri de Balýklar ve
Ördekler Mozaiði'dir. Mozaik,
Harbiye (Defne)'de bulunmuþtur
ve MS 5. yy'a aittir. Mozaiðin ön
planýnda uçan bir ördekle ayakta
duran bir ördek görülmektedir.
Arka planda ise nilüfer çiçekleri
resmedilmiþtir. Bu tanýmda
Romalý sanatçý, yok olan Amik
Gölü'nün bu kaderini sanki tahmin
edercesine yüzyýllar öncesinden
zamanýmýza bu gölden bize bir
detay aktarmýþtýr.

Orpheus Mozaiði
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Sarhoþ Dionysos Mozaiði

Doðunun Kraliçesi Antakya

Atlet Portresi

Hatay Müzesinin bahçesi ve
terasýnda da çeþitli mozaikler
sergilenmektedir. Bunlardan en
ilginç olaný ise madalyon içerisine
resmedilmiþ iki atlet figürüdür.
MS 3. yya ait olan bu mozaik
Seleucia Pieria (Samandað) da
bulunmuþtur. Atletlerin gözleri
ziyaretçiyi gittiði yönde izliyor
hissini vermektedir.
Mozaik salonlarýna bir baþtan girip
öbür baþa dek tüm bu þahane
sanat eserlerini seyreden ziyaretçi
birkaç saat de olsa günümüzün
global problemlerinden ve kiþisel
kaygýlarýndan sýyrýlýp, Romanýn
þaþalý yaþamýna, sevinçlerine,
kaygýlarýna, sosyal yaþamýna
tanýklýk etmiþ olur.

Oceanus Mozaiði Detay

20>21 ANTALYA REHBERLER ODASI DERGÝSÝ

Apollon ve Daphne Mozaiði

Doðunun Kraliçesi Antakya

Anadolu Sütunlu Lahiti

Hatay Müzesi tabii ki yalnýzca
mozaiklerden oluþmamaktadýr.
Mozaikler, müzenin ana temasýný
teþkil eder. Baþtan beri
anlattýðýmýz birçok ören yeri ve
antik kentlerden gelen taþ,
mermer, seramik, kemik, tunç,
altýn, gümüþ eserlerle sikkeler de
müzede sergilenmektedir.

deðerli olan bu eserler arasýnda
1993 yýlýnda Kurtuluþ Caddesi
kenarýnda yapýlan bir kazýda
ortaya çýkarýlan SidemaraAnadolu Sütunlu Lahiti arkeolojik
açýdan oldukça özel bir
buluntudur. Çünkü, 1993 yýlýna
dek bulunan Anadolu Sütunlu
Lahitlerinin hepsi soyulmuþtu.
Ýçerisinde ölü hediyesi ve
iskeletleri ile bulunan tek Anadolu
Sütunlu Lahiti Antakya Lahitidir.
Lahit, bulunduðu yer açýsýndan
da oldukça ilginç bir yerdedir.
Kurtuluþ Caddesinin hemen
bitiminde þimdiki askeri kýþlanýn
karþýsýndaki bir arsada
yapýlmakta olan inþaat esnasýnda
tesadüfen ortaya çýkmýþtýr. Hatay
Müzesi tarafýndan müzeye
taþýnan lahit, MS 3. yya aittir.

Altýn Sikke, Gordian III

Sikkeler müze koleksiyonunun
büyük bir kýsmýný oluþturmaktadýr.
Bu eserler Paleolitik Çaðdan
baþlayarak Bizans Çaðý sonlarýna
dek kronolojik bir sýrayla
sergilenmiþtir. Her biri birbirinden

Lahitin içerisinden bir erkeðe ve
iki bayana ait iskelet kalýntýlarý
çýkmýþtýr. Lahitin içinde, altýn elbise
düðmeleri, kelebek formunda altýn
kolyeye ait parçalar, üç adet altýn
sikke bulunmuþtur. Sikkelere
Gordian III, Salonina ve Valerianýn
portreleri iþlenmiþtir. Bu lahitte
bulunan diðer ilginç bir buluntu ise
bir bilezik ve kýymetli taþlarla süslü
altýn bir yüzüktür. Bu eser Hatay
Müzesinde özel bir salonda
sergilenmektedir.

Lahit, oldukça kaliteli ince grinli
büyük olasýlýkla Ýscehisar (Afyon)
mermerinden imal edilmiþti. Dört
bir tarafý iþlenmiþ olan lahitin bir
yüzünde av sahnesi, diðer bir
yüzünde ise veda sahnesi en ince
ayrýntýlarýna kadar iþlenmiþtir.
Anadolu Sütunlu Lahiti Detay
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 Cami ve Kilise Bir Arada / Dinlerin Kardeþliði Fotoðraf: M. Ali Solak

Doðunun Kraliçesi Antakya
Bugün Antakya il merkezi
180.000 nüfusa sahiptir. Hatay
bütünüyle 1.430.000 nüfusludur.
Antakyada iki kiþiye bir otomobil
düþer. Türkiye istatistikleri
içerisinde en yüksek okumayazma oranýna sahip illerimizden
biridir. Antakyayý ziyaret edenler
Cumhuriyet Meydanýna
geldiðinde ilk dikkatlerini çeken,
þehri kuzeyden güneye doðru
ikiye ayýran Asi (Orontes)
Nehridir. Kent, Asi Nehrinin diðer
yakasýnda Habib-i Neccar
(Silpius) Daðýnýn eteklerine doðru
yayýlmaktadýr. Burasý eski kenttir.
Habib-i Neccar daðýnýn hemen
üstünde erken Roma Çaðýnda
inþa edildiði bilinen sur duvarlarý,
kuzeyden güneye doðru
uzanmaktadýr. Sur duvarlarý 13
km uzunluðunda olup büyük bir
kýsmý tahrip olmuþtur. Sur
duvarlarýnýn bulunduðu daðýn
üzerinde Orta Çaðdan kalma
askeri bir kýþlanýn kalýntýlarý
mevcuttur. Bu duvarlar kuzeye
doðru alçalarak Stavros Daðý ile
Habib-i Neccar Daðý arasýndaki
vadiye doðru iner. Burada Demir
Kapý veya Halep Kapýsý olarak
tanýmlanan çok amaçlý ilginç bir
yapýyý oluþturur. Burasý hem kapý
hem sur duvarý hem aquadukt
hem de sel suyuna karþý þehri
korumak için baraj duvarý görevini

yapmaktadýr. Sur duvarlarýnýn
olduðu bölgeye araçla gitmek
mümkündür. Habib-i Neccar
Daðýndan tüm þehir bir bütün
olarak kuzeyden güneye bir tablo
gibi görülebilir.
Antakya, Hýristiyanlýk açýsýndan
da önemli bir merkezdir. Hz.
Ýsanýn havarilerinden Aziz Petrus
Romaya yerleþmeden birkaç yýl
önce (MS 42-48 yýllarý arasýnda)
Antakyada kalýr. Buradaki bir
maðarada Hýristiyanlýka ilk
inananlarý toplamýþ ve Hýristiyanlýk
kelimesi ilk kez bu maðarada
kullanýlmýþtýr. Ayrýca Matta Ýncili
de burada yazýlmýþtýr.
Bu maðara kilise, Antakyaya 2
km, doðuda Reyhanlý Yolu
üzerinde bulunmaktadýr. Maðara
13 m. uzunluðunda, 9,5 m.
geniþliðindedir. Haçlý Seferleri
zamanýnda geniþletilerek ön
cepheye iki kemer eklenmiþtir.
Maðaranýn içerisinde halen bir
kaynak suyu bulunmaktadýr.
St.Piyer Müze Kilisesi ziyaretçiler
tarafýndan ziyaret edilebilmekte
ve gerekli izin alýndýktan sonra
burada Hýristiyanlarca da ayin
yapýlabilmektedir. Yine Hz. Ýsanýn
Azizlerinden Tarsuslu St. Paul,
St. Peter ile birlikte ilk Hýristiyan
misyonerlerden biridir ve MS 46-

48 yýllarýnda Samandaða
gelmiþtir. St. Paulün üç büyük
misyonerlik gezisinin baþlangýcýný
da Samandað oluþturmaktadýr.
Paganist inançtan tek tanrýlý
Hýristiyanlýk inancýna geçiþ
oldukça meþakkatli olmuþtur. Haç
(Stavros) Daðýnýn yamacýnda
bulunan bu kilisenin hemen sol
tarafýnda daðýn yamacýna
iþlenmiþ bir kabartma baþ
mevcuttur.
Bu baþ yerli kayaya oyulmuþtur.
MÖ 2. yyda (?) Antakyada çýkan
bir salgýn hastalýktan korunmak
amacýyla bu heykelin yapýldýðý
tahmin edilmektedir. Bu heykel
Suriye kökenli Tanrýça
Charonionu temsil etmektedir.
Yine daðýn yamaçlarýna oyulmuþ
çeþitli mezar kalýntýlarý ve kilisenin
üzerinden giden bir su kanalý
mevcuttur.

Antakya Kalesi Kalýntýlarý
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Asi Nehri Üzerinde Roma Köprüsü, 1950

Þehrin merkezinde 1975 yýlýna
kadar mevcut olan ama þu anda
resimlerde kalan çok önemli bir
Roma köprüsü acýmasýzca
yýkýlarak yerine þimdiki beton
köprü yapýlmýþtýr. Bunun bir resmi
sizlere sunulmaktadýr. Þehrin
içerisinde eski camileri, çeþmeleri,
evleri ile görülebilecek birçok yapýt
mevcuttur. Bunlarýn içerisinde en
önemli eserlerden biri de Kurtuluþ
Caddesinin üzerinde bulunan
Habib-i Neccar Camisidir. Habib-i
Neccar Camisi 636 yýlýnda
Müslüman Araplarýn Antakyayý
iþgal ettiðinde inþaa edilmiþtir.
Caminin, bir kilisenin yerine
yapýldýðý sanýlmaktadýr.

Bu kilise 1872 yýlýndaki bir
depremde yýkýlan kiliseden sonra
inþa edilmiþtir. Kilise ziyarete
açýktýr. Katolik Kilisesinden
çýktýktan sonra Kilise Sokaðýný
takip ederek Türk Katolik
Kilisesine varmak mümkündür.
Antakyadaki Katolik Kilisesinin
ve Katolik cemaatinin oldukça
eski bir tarihçesi vardýr. Katolikler
600 yýl aradan sonra tekrar
Antakyaya gelmiþlerdir.

1852 yýlýnda Sultan Abdulmecit
Hanýn izinleriyle burada bir
Katolik Kilisesi inþa etmiþlerdir.
Þimdiki Katolik Kilisesi 150 yýllýk
bir ev ve müþtemilatý satýn
alýnarak yapýlmýþtýr. Kilise, eski
Musevi
Mahallesinde
bulunmaktadýr. Uygun saatlerde
kiliseyi ziyaret etmek, eðer vakit
uygunsa Peder Dominikonun tatlý
sohbetini ve kiliseyle ilgili
açýklamalarýný dinlemek olasýdýr.

Bu cami Türkiye sýnýrlarý
içerisinde inþa edilen ilk camidir.
Memluk Sultaný Baybars, camiyi
1268 yýlýnda restore etmiþtir.
Habib-i Neccar, tek tanrýya ve Hz.
Ýsanýn havarilerine ilk inanan ve
bu uðurda þehit olan kiþidir.
Habibi Neccar, kendi adýyla anýlan
Silpius Daðýnda þehit edilmiþtir.
Kent içerisinde, Saray
Caddesinde, Hýristiyan Rum
Ortadoks Kilisesi bulunmaktadýr.
Kilise kesme taþtan yapýlmýþ üç
neflidir. Sað tarafýnda çan kulesi
bulunmaktadýr. Kilisenin içerisinde
sanat deðeri oldukça yüksek
ikonalar yer almaktadýr.

Demirkapý Antakya Sur Duvarlarý
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Uzun Çarþý, Fotoðraf: M. Ali Solak

Bu yapý konumu itibariyle oldukça
ilginçtir. Çünkü kilisenin kuzeyine
bitiþik olarak Sermaye Camii
bulunmaktadýr. Cami 1719 yýlýnda
Sarými Hacý Halil tarafýndan
onarýlmýþtýr. Bu iki ibadethanenin
karþýsýnda ise Antakyanýn tek
havrasý yer almaktadýr. Antakyanýn
en eski tarihinden beri burada
yaþayan Musevi toplumundan
birkaç aile halen Antakyada sakin
bir hayat sürmektedirler.
Antakyanýn diðer yaþayan
kiliselerinden biri ise Protestan
Kilisesidir.
Samandað yolu üzerinde, Nahýrlý
Köyü civarýnda, tepe üzerinde
kesme taþlardan yapýlmýþ büyük
bir manastýr bulunmaktadýr. Bu
manastýr, Hýristiyan aleminin en
ünlü manastýrlarýndan biridir.
Hýristiyanlýðýn önemli azizlerinden
St. Simon Stilit bu manastýrda
yaklaþýk 15-20 metrelik bir sütun
üzerinde (MS 541-592) yaþamýþ,
mucizeleri yaþadýðý bu çaðda
herkes tarafýndan duyulmuþ ve
yöre halký kendisinden yardým ve
mucizeler istemek üzere yýllarca
kendisini ziyaret etmiþlerdir. St.
Simon Stilitin üzerinde yaþadýðý
sütunun kaidesi halen manastýrýn
merkezinde görülebilmektedir.
Antakyaya yaklaþýk 15 km olan bu

manastýra vasýtayla ulaþmak
mümkündür.
Samandað ilçesi Antakyanýn en
ilginç yörelerinden biridir. Doðasý,
tarihi, denizi, öyküleri ve mitolojisiyle
ünlüdür. Eski adý Süveydiye olan
ilçenin Samandað adýnýn öz biçimi
Samanda, kutsal ana tapýnýcýsý
anlamýna gelmektedir. Diðer bir
görüþe göre ise St. Simon Stilit
ismi deðiþerek Samandað adýna
dönüþtürülür. Samandað ilçesinde
hemen deniz kenarýnda Hz. Hýzýrla
Hz.Musanýn buluþtuðu yer, bir
ziyaret yeri olarak her yýl binlerce
kiþi tarafýndan ziyaret edilmektedir.
Yine Samandaðda ilginç bir yer
de doðasý, eski yapýlarý ve içinde
yaþayan kilisesi ile Ermeni Vakýf
Köyüdür. Samandaðdan yaklaþýk
8 km olan köy merkezine otomobil
veya otobüsle ulaþmak
mümkündür. Halen köyde yaklaþýk
200 Ermeni vatandaþý
yaþamaktadýr. Samandað-Çevlik
sahilleri Türkiyenin en uzun
kumsallarýndan biridir. Yaklaþýk 13
kmlik bir kumsala sahip olan Çevlik
sahilleri, caretta-carettalarýn yaþam
alanýdýr. Ayrýca bu kumsalýn Keldað
ile birleþtiði bölgedeki bakir koylar
dünyada soyu tükenmekte olan
Akdeniz fokunun da yaþam
alanýdýr. Çevlik sahilleri, sualtý
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sporlarý ile uðraþanlar için de doðal
ve kültürel zenginlikler sunmaktadýr.
Çevlikteki en önemli eserlerden
biri Titus Tünelidir. Bu tünel, Musa
Daðýnýn denize bakan batý
yamacýna inþa edilmiþtir. MS 1.
yyda baba ve oðul, iki Roma
Ýmparatoru tarafýndan inþa
edilmiþtir. 1340 m boyundaki bu
tünelin 330 metresi kapalýdýr. 4-5
m geniþliðinde olan tünelin
yüksekliði yer yer 20-25 metreye
çýkmaktadýr. Antik Çevlik Limanýnýn
Musa Daðýndan sellerle gelen taþ
ve topraklarla dolmasýný önlemek
üzere ve sel sularýný limanýn kuzey
tarafýna kanalize etmek için inþa
edilmiþtir.
Bu eser Antik Çaðýn bir teknik ve
mimari harikasýdýr. Bu kanalýn
yaklaþýk 150-200 m. batýsýnda
Beþikli Maðara ismi verilen,
kayaya oyulmuþ bir nekropol alaný
bulunmaktadýr. Birkaç kattan
oluþan bu mezar alanýnýn bir kýsmý
depremlerle tahrip olmuþtur. Üç
kemerli ve sütunlu bir giriþi vardýr.
En son MKÜden Yrd.Doç.Dr.
Hatice PAMÝR, burada 93 adet
mezar saptamýþtýr. Bu mezar
alanýnýn MS 1. yydan 7. yya kadar
kullanýldýðý tahmin edilmektedir.

Samandaðdaki önemli yapýtlardan
biri de Dor (Zeus) Mabedi
kalýntýlarýdýr. Çok ilginç bir þekilde
Dor Mabedi, St. Simon Manastýrý
ve Keldað üzerinde bulunan kilise
tam bir üçgenin üç açýsýný
oluþturmaktadýr. Belki de çok ilginç
bir tesadüf bu mabetlerden birine
çýkýnca diðer iki mabet
görülebilmektedir.
Antakya yöresinin önemli ziyaret
yerlerinden biri de Bestami
Bayazýd Türbesidir. Bestami
Bayazýd, Ýrannýn Bistami þehrinde
doðmuþ, 776-846 yýllarý arasýnda
yaþamýþ ünlü Ýslam bilginidir.
Mezarý Kýrýkhana 4 km mesafede,
Helenistik Dönemden (Darb-ý Sak)
Kalesinin üstünde bulunur. Her
yýl mezarý, Anadoludan gelen
binlerce kiþi tarafýndan ziyaret
edilmektedir. Antakya yöresinde
ziyaret edilecek en önemli
arkeolojik alanlardan diðer biri ise
Açana (Alalakh) Höyüðüdür.
Antakya-Reyhanlý yolu üzerinde,
22. kilometresinden yaklaþýk 600700 m içeridedir. MÖ 3500 yýlýnda
ilk yerleþmenin baþladýðý höyükte
17 yerleþim tabakasý saptanmýþtýr.
Bu tabakalardan, 4. ve 7.
tabakalarda (MÖ 19. ve 15. yy)
Hitit Sarayý kalýntýlarý mevcuttur.
Bu höyükteki kazýlar halen Prof.
Dr. Aslýhan YENER ve Toni J.
WÝLKÝNSON tarafýndan The
Oriental Institute Of The
University Of Chicago adýna
yürütülmektedir. Yine Amik
Ovasýndaki diðer bir kazý yapýlan
höyük ise Tayinat Höyüðüdür.
Buradaki kazýlar da Prof. Dr.
Timoty HARRISON tarafýndan
yönetilmektedir. Bu höyüklerin
bulunduðu Amik Ovasýna
giderken Asi Nehri üzerindeki
Demir Köprü üzerinden geçilir.
Bu köprünün adý Demir olmasýna
raðmen kendisi taþtandýr ve ilk
yapýmý Roma Çaðýndadýr. Daha
sonraki onarýmlarla orijinalinden
uzaklaþmýþ, þimdiki bir Orta Çað
köprüsünü anýmsatmaktadýr.
Hatay yöresinde ayakta bulunan
diðer eserler ise; Koz Kalesi,
Payas Kalesi, Bakraz Kalesi,
Trajan Su Kemerleri, Ýsos
Harabeleri ve Kinet Höyüktür.
Antakya civarý doðal güzellikleri
açýsýndan da oldukça zengindir.
Etrafýný çeviren Toros Daðlarýnda

doðal güzellikleri ve soðuk
sularýyla ün salmýþ yaylalarý
bulunmaktadýr. Amanos Daðlarý
endemik bitkileriyle ünlüdür. Yine
Lübnan Sediri de bu bölgede
yetiþmektedir. Bu yaylalardan en
meþhuru Batý Ayazdýr. Batý
Ayaza, Antakya Samandað yolu
üzerinden ulaþýlýr. Antakyaya 22
kmdir. Musa Daðýnýn doðu
yamaçlarýnda kurulmuþtur. 1000
yýllýk çýnar aðaçlarý ve halen ayakta
olan kilisesiyle ünlüdür. Soðuk
suyu, lokantalarý, piknik alanlarý
ve tertemiz akan doða harikasý
nehriyle her yöreden insaný
cezbetmektedir. Antakyaya 40 km
mesafedeki Yeniþehir Gölü, Amik
Gölünün son parçasý olan
Kýrýkhandaki Gölbaþý Gölü,
Antakyanýn en önemli doðal
zenginlikleri arasýndadýr.
Antakyaya 7 km mesafedeki
Harbiye (Defne), ulu çýnar aðaçlarý,
su kaynaklarý, þelaleleri ve
lokantalarý ile yörenin en önemli
dinlence merkezidir. Bu özelliði
Roma Çaðýndan beri süre
gelmektedir. Roma Çaðýnda da
mabetleri, hamamlarý, lokantalarý
ve Roma zenginlerinin villalarý ile
ünlüydü. Bu çaðda da eðlenmek,
dinlenmek isteyen çoðu kiþi
Harbiyeyi tercih ederdi. Halen
Harbiye birçok lokantasý, oteli ve
pansiyonlarýyla yerli ve yabancý
turiste hizmet vermektedir.
Zamanýmýzda el sanatlarýnýn da
aktif olarak yapýldýðý, Türkiyedeki
en önemli doðal ipek üretim ve
satýþ merkezlerinden biridir. Yine
Harbiyede taþ yontuculuðu ve
mermer eser üretimi aile çapýnda
yapýlmaktadýr.
Antakyada lokantalarýyla meþhur
diðer bir bölge ise Kuzeykenttir. Bu
yöre de çeþitli yemek ve ýzgaralarýyla
hizmet veren lokantalarla doludur.
Antakyanýn merkezinde yemek
yenebilecek ve eðlenilebilecek irili
ufaklý birçok lokanta bulunmaktadýr.
Bunlardan Sultan Sofrasý öðle
yemeklerinde Antakyanýn yöresel
yemeklerinin yenilebileceði
lokantalardan biridir. Yine
Mobilyacýlar Çarþýsýndaki Antakya
Lokantasý da yöresel yemekleri
açýsýndan oldukça zengindir.
Akþamlarý Harbiyenin müzikli
lokantalarý, þehir merkezindeki
Antakya Evi, Kurtuluþ Caddesindeki

Sveyka Restoranlar canlý müzik
eþliðinde Antakyanýn her çeþit
yöresel meze ve yemeklerini tadýp
eðlenebileceðiniz mekanlardan
birkaçýdýr. Kent içerisinde küçük
pansiyonlardan beþ yýldýzlý otellere
dek her çeþit konaklama tesisi
mevcuttur. Özellikle tatil günleri
rezervasyon yaptýrmadan
Antakyaya gitmemeye özen
gösteriniz. Bu oteller içerisinde
Beþ Yýldýzlý Ottoman Palace
zengin mineralli termal suyuyla
ayrýcalýklý bir özellik taþýr.
Kent, sabahýn erken saatlerinden
baþlayarak gecenin en geç
saatlerine kadar bir hareketlilik ve
enerji yüklüdür. Kentin en önemli
alýþ veriþ merkezini Uzun Çarþý ve
civarý oluþturur. Uzun Çarþýnýn bir
ucu Ulu Camiye, bir ucu ise Kurtuluþ
Caddesine uzanýr. Kunduracýlar,
seramikçiler, sarraflar,
konfeksiyoncular, züccaciyeciler,
elektronikçiler, kahvehaneler, yeme
içme mekanlarý ve geleneksel
yiyecek içecek satan dükkanlarýyla
Anadoluda da çok nadir bulunan
bir alýþ veriþ merkezidir. Bu çarþýnýn
oluþumu taa Osmanlý Dönemine
kadar uzanmaktadýr. Her meslek
grubu bir veya birkaç sokaða
daðýlmýþtýr. Sokaklar arasýnda
Osmanlý Dönemine ait çeþmeler
ve camiler adeta planlý bir þekilde
çarþýya daðýlmýþtýr. Antakyayý
ziyaret edenler mutlaka bu çarþýda
bir gezinti yapmalýdýr.
Dar sokaklardaki dükkanlarýn önleri,
öbek öbek yiyecek seleleri ile
doludur. Çeþit çeþit peynirler,
zeytinler, turþular, her çeþit nefis
baharatlar, biber ve domates
salçalarý, nar ekþisi, karadut
pekmezi Bir diðer tarafta her cins
zahire ve kuru yemiþ çeþitleri
Adým baþý bir odun fýrýný
Taptazecik küncülü-susamlý týrnak
pidesi ve esmer undan yapýlmýþ
Halebi ekmeðinin kokusu en tok
insaný bile yemek için tahrik eder.
Fýrýndan bir sýcak pide alýnýr
ayaküstü týkýþtýrýrken yan taraftaki
arabacýdan buz gibi bir ayran veya
bir bardak gerçek þalgam suyu,
eðer varsa meyan kökü þurubu
içilir Uzun Çarþýda satýlan türlü
yiyeceklerin içerisinde Attun Zeytini,
Küflü Çökelek ve Kabak Tatlýsý
Antakyaya özel yiyeceklerin
baþýnda gelir.
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Künefe ve Humus, Fotoðraflar: C. Yahyaoðlu

Yine defne yaðýndan yapýlan doðal
defne sabunu da Antakyada
üretilen özel ürünlerden biri olarak
bu çarþýda çeþitli dükkanlarda
satýlmaktadýr. Çarþýda satýlan
baharat ve Türk Kahvesinin tadýný
her yerde bulmak olasý deðildir.
Uzun çarþýdaki gezinizin sonunda
yorulduysanýz veya kan þekeriniz
düþtü ise buyrun Antakyanýn
meþhur tatlýlarýndan biri olan
künefeyi, kaymaklý mý istersiniz,
dondurmalý mý? Veya ayaküstü
bir adet Müþebbek-Halka Tatlýsý
Antakyayý ziyaret edenler Kurtuluþ
Caddesinin ara sokaklarýnda bir
tur atarak kendilerini tarihin
derinliklerinde unutabilirler. Bu
birkaç saatlik turda eski yapýlarýn
güzellikleri, mimari uyumlarý, doða
ve insanla dost duruþlarýný
seyrederek günün yorgunluðunu
atabilirsiniz. Bazen de can çeken
bu güzelim yapýlarla üzülürsünüz
ve içinizden Bu konaklardan kimler
geldi geçti, neler yaþandý?
demekten kendinizi alamazsýnýz.
Antakya sokaklarýnda pencere
aralarýndan bazen meraklý gözler
sizi süzer bazen da yanýnýzdan
geçen birileri ya Merhaba ya
Hello veya Ehlen, Ehlen diye
size seslenir. Bu evlerden birinden
kahveye çaðrýlmanýz da hiç sürpriz
deðildir. Evleri, çeþmeleri,
kahvehaneleri, camileri, kiliseleri,
havrasý ile bu sokaklar kültürün ve
çoðulcu yaþamýn üzerinizdeki hoþ
etkisi ile içinizde uyanan bir huzur

içinde ayaklarýnýz sizi otelinize
doðru götürür. Ama gün
bitmemiþtir. Türkçe, Arapça,
Ýngilizce; pop müzik, türküler, klasik
müzik ve her çeþit oyun havasý
eþliðinde, Antakyaya özgü
mezelerle donatýlmýþ restoranlarda
eðlence sizleri bekliyor. Antakya
çeþitli din ve kültürleri bir arada
uyum içerisinde barýndýran bir
kentimiz olduðu gibi, bu çoðulcul
kültürü mutfaðýna da yansýtmýþtýr.
Hem doðu hem batý mutfaðýnýn bir
karmasýdýr. Bu nedenle Antakya
hem gurmeler hem de
gastronomlar için adeta bir yemek
cennetidir. Bir doðu Akdeniz þehri
olan Antakya, D o ð u v e
Güneydoðu Anadolunun acýlý
yemek kültürünü de mutfaðýna
yansýtmaktadýr. Antakya mutfaðýnýn
en önde gelen yiyecekleri ise; oruk,
katýklý ekmek, biberli ekmek, abugarniþ, lahm-i varak, humus,
künefe, kabak tatlýsý, aþur, tepsiye
kebap, ekþi aþý bulgur aþý,
sermiþek, kimyonlu köfte, kaytaz
böreði, mercimekli aþ, sac oruðu,
mumbar, cevizli biber, semirsek,
zahter salatasý, arap kebabý, bitekli
yaprak sarmasý, frik aþýdýr. Burada
sizlere Antakyanýn en meþhur
tatlýsý olan künefenin tarifini vermek
istiyorum. Ancak künefe yapýmýnda
peynirin özellikli olmasý
gerekmektedir. Sünebilen ve
tuzsuz peynirle yapýlmasý gerekir.
4 Kiþilik Künefe Tarifi :Cavit Usta
(Kral Künefe-Antakya)
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Malzemeler:
Yarým kilo tel kadayýf, 300 gr tuzsuz
ve sünebilen peynir, 150 gr tuzsuz ve
kaliteli tereyaðý, künefeye uygun
yuvarlak bir tepsi
Tarifi:
Kadayýf el ile küçük parçalara ayrýlýr
ve tereyaðý parçacýklar halinde
kadayýfýn içine daðýtýlýr. Elle iyice
karýþtýrýlarak kadayýfýn tereyaðýný
yemesi saðlanýr. Daha sonra altýna
yeterli miktarda tereyaðý sürülen tepsiye
tereyaðý karýþýmý kadayýfýn bir kýsmý
sürülür. Sonra bunun üzerine peynir
parçalar halinde tüm yüzeyi kaplayacak
þekilde daðýtýlýr. Kadayýfýn diðer kýsmý
ise peynirin üzerine yayýlýr ve elle üst
taraftan sýkýþtýrýlýr. Daha sonra ince
ateþin üzerine konur. Yaklaþýk 15-20
dakika alt kýsmý piþirilir. Alt kýsým piþtikten
sonra ayný büyüklükte bir tepsiye ters
çevirerek künefenin altý üstüne, üstü
altýna getirilir ve 15-20 dakikada bu
kýsmý kýzartýlýr. Bu iþlemler yapýlýrken
ocaðýn bir gözünde hazýrlanan %65
þeker, %35 su karýþýmý þerbet ýlýk
olarak sýcak kadayýfýn üzerine dökülür
ve sýcak olarak servis yapýlýr.
Antakya kültürü, tarihi, doðasý,
arkeolojisi, yiyeceði, içeceði, gezilecek
yerleriyle elbette ki bu kadar deðil. Her
kiþinin orada kendince bir þeyler
bulacaðýný umuyorum ve Antakyalýlarýn
hep güler yüzlü, hoþgörülü, dostça
kalmalarýný diliyorum.
Resimlerin düzenlenmesindeki
yardýmlarýndan dolayý Defne Erdeme
teþekkür ederiz.

KAYNAKÇA:
Ataman Demir, Ýstanbul, Amik Ovasýnda Bir Baþkent, Sanatsal Mozaik (s. 14-20), Eko. Bas. Yay.
Batý Nizamettin, Hatay Müzesi Rehberi, Ankara Dönmez Ofset
Bostancý Ahmet, Geçmiþten Gelen Güzellik (Mozaikler)
Buz Ayhan, 2008/Ýstanbul, Yeni Baþlayanlar Ýçin Osmanlý Tarihi, Ýyi Ýnsanlar Yayýn Evi
Bostancý Enver, 1971/Ankara, Antakya Þenköy Yeni Orta ve Üst Pleistosen Ýnsanýna Ait Kültürler Üzerinde
Bir Araþtýrma, Antropoloji, Sayý 5 (1969-1970)
Bostancý Enver, 1971/Ankara, Kanal Maðarasýnda Levalloiso-Mousterien Sevyede Keþfedilen Bir Süt Canine
Ýle Aurignacien Seviyede Bulunan Bir Mandabulae Molar Hakkýnda Ýnceleme, Ayný Dergi
Bostancý Enver, 1974/Ankara, Anadoluda Ýnsan Kronolojisi ve Genus Homo Ýçin Yeni Bir Sýnýflama,
Cumhuriyetin 50. Yýl Dönümü Anma Kitabý (s. 530-563),DTCF Yay. 239
Cimok Fatih, 1994/Ýstanbul, Asi Üzerindeki Antakya, A Turizm Yayýnlarý (Ark. Danýþmaný Mehmet Erdem)
Cimok Fatih, 1995/Ýstanbul, Antioch Mosaics, A Turizm Yayýnlarý (Ark. Danýþmaný Mehmet Erdem)
Çakýr Safiye, 1994/Ýstanbul, Sýra dýþý Bir Þehir ve Antakya Arkeoloji Müzesi, Ýnþaat Malzemeleri ve Uygulamalarý
Dergisi, sayfa 40-41, Ya-Sa Yay.
Dieter Salzmann, 1982/Berlin, Untersuchungen Zu Den Antiken Kieselmosaiken, Gebr. Mann. Verlag
Dönmez Selçuk,Ankara,Hatay Museum Und Die Umgebung,Dönmez Ofset
GatesMarie-Henriette, American Journal of Archaeology 98 (1994) 249-78
Güleç E., Site ve Kuhn Mary Finer, Dinçer H.,2000/Ankara, 1999 yýlý Üç Aðýzlý Maðarasý Kazýsý, 22. Kazý
Sonuçlarý Toplantýsý, 1. Cilt, Sayfa 1-9
Gürkan Turhan, Granda Cemal, 1973/Ýstanbul, Atatürkün Uþaðý Ýdim, Hürriyet Yay. 62
Kara Ömer Oðlu Kemal, Antakya, Hatay Turizm Rehberi
Pamir Hatice, 2009/Antakya-Alalakhtan Antiokheiaya Hatayda Kentleþme Süreci, MKÜ. Sos. Bil. Enst. Der.
Cilt 6, Sayý:12, Sayfa:258-288
Umar Bilge, 1993/Ýstanbul,Türkiyedeki Tarihsel Adlar, Ýnkýlap Kitabevi
Sarý Zafer, 1991/Antakya, Bütün Yönleriyle Þenköy, Kültür Ofset
Sarý Zafer, 1993/Antakya, Hatayýn Manevi Mimarlarý, Kültür Ofset
Tekin Mehmet, 1994/Antakya, Hatay Basýnýnda Atatürk
Wooley Sir Leonard, 1954/Wiesbaden, Ein vergessenes Königreich
Yalçýnkaya Iþýn, Henry de Lumbey, 2008, Sergi Kataloðu, Türkiyenin Sakinleri
Yener Aslýhan, J. D. Schloen,Fink S. Amir,2003/2004,Chicago Amuq Vailey Regional Projets, Oriental Inst.
Exp. to Tell Atçana/Alalakh
Yýldýrým Fahri, Ankara, A Journey In Turkey With St. Paul, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Broþürleri
Hatay Valiliði Broþürleri

Samandað, Hz. Hýzýr Türbesi

Antalyanýn Turizm Tarihi

30>31 ANTALYA REHBERLER ODASI DERGÝSÝ

Antalyada turizm
hareketleri nasýl
baþladý?
Antalyada turizmin hangi
yýllarda ve nasýl
baþladýðýný biliyor
musunuz? Bu yazý
dizisinde sizleri turizmin
ilk adýmlarýnýn atýldýðý
yýllara ve sonrasýna
götürmek istiyorum.

Antalyada turizmin ilk
adýmlarý, 1950li yýllarda
atýldý. Antalya Devlet
Tiyatrosunun
Aspendosta sahnelediði
oyun, 1967de gelen ilk
turist kafilesi, Dr.
Burhanettin Onatýn
TBMM kürsüsünde
Antalyanýn güzelliklerine
dalýþý...
Kýsacasý Antalyada
turizm nasýl baþladý?

Antalyada turizm
denilince, bu konuyu
hasbelkader en iyi
bilenlerdenim. Antalyanýn
Almanca dilinde ilk
Profesyonel Turist
Rehberiyim. Antalyada
turizmin geliþmesinin her
aþamasýnda, hem bir
profesyonel turist rehberi,
hem de Turizm ve
Tanýtma Bakanlýðýnýn
Antalya Bölge
Müdürlüðünde görevli biri
olarak bulundum. Bu
geliþimi birlikte yaþadým.
Antalya turizminin içinde
dolu dolu tam kýrk yýl
geçirdim.
Yat Limaný, Antalya
Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Köprülü Kanyonda Rafting, Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Antalyanýn Turizm Tarihi
Hüseyin Çimrin, Kent Tarihçisi

ve güzel bir manzara
oluþtururlardý. Antalyanýn güzelliði
insaný o kadar etkilerdi ki bu
güzellik Antalyada yaþayan birçok
insaný þair yapmýþtýr. Doða insana
o yýllarda Ah güzel Antalya, ah
güzel Antalya diye þiirler
yazdýrýrdý. Hemen hemen bütün
Antalyalý gençler o yýllarda katýksýz
birer doða þairi idiler.

Ýlk Adýmlar
Antalya, 1960lý yýllara kadar kendi
halinde yaþayan, Akdeniz
kýyýsýnda neredeyse varlýðýndan
kimsenin haberi olmayan bir kentti.
Antalyanýn ismini duyurmak için
hemen her Antalyalý, kendince
çok çaba harcadý.
1950 nüfus sayýmýna göre
Antalyanýn nüfusu o yýllarda
yalnýzca 27 bin 515ti. Kentin
güzelliði dillere destandý.
Ýskeleden Karpuzkaldýran Plajýna
kadar tam 29 tane þelale vardý.
Bunlar falezlerden Akdenize
akarken büyük bir renk cümbüþü

Ama bu güzellikleri Antalyalýlar
dýþýnda gören pek az insan vardý.
Antalyayý, Antalyanýn haritadaki
yerini bilen bile çok azdý. O yýllarda
Antalyaya tek tük yerli turistler
gelirdi. Bir de görevli memurlar
gelir giderdi. Otostopla gelen
arkeoloji ve tarih meraklýsý birkaç
yabancý turisti saymazsak, o
yýllarda Antalyanýn aðýrladýðý
insanlar sadece yerli ziyaretçilerdi.
Antalyalý bunu kendine dert ediyor;
Ne yapýp edip, Antalyayý dýþ
dünyaya tanýtmalý diye çözüm
arýyordu.
Antalyanýn tanýtýlmasý konusunda
ilk adýmý da Antalyanýn
güzelliklerine hayran ve Antalyayý
dünya çapýnda tanýtma amacýnda
olan Dr. Burhanettin Onat ile
Antalya Lisesi Ýngilizce Öðretmeni
Osman Batur attý.
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Turizm Derneði Kuruldu
Dr. Burhanettin Onat ve Antalya
Lisesi Ýngilizce öðretmeni Osman
Batur, eski belediye binasýnýn alt
katýnda eskiden Müdafai Hukuk
teþkilatýnýn çalýþtýðý odada 1949
yýlýnda Antalyayý Tanýtma ve
Turizm Derneðini kurdu.

Antalya'yý Tanýtma ve Turizm Derneði Kaþesi,
Antalya'yý Tanýtma ve Turizm Derneði'ni 1949 yýlýnda
kuran Antalya Lisesi Ýngilizce Öðretmeni Osman Batur.

Derneðin üyeleri genellikle Antalya
Lisesinde görevli yabancý dil
öðretmenlerinden oluþuyordu. Bu
giriþim Antalya turizminde bir
dönüm noktasý oldu denilebilir.
Daha sonraki yýllarda derneðin
baþkanlýðýný Muammer Özsoy,
Atalay Tüzün, Kemal Akalýn gibi
yabancý dil öðretmenleri yanýnda
Ahmet Bulut, Hakký Tuð, Yýlmaz
Saydam gibi baþka meslekten
olan Antalyalýlar da yaptý.

Bu dernek üyeleri yabancý dil
bilirler; tercüman veya rehbere
ihtiyacý olup da baþvuran
yabancýlara parasýz hizmet
verirlerdi. Benim profesyonel turist
rehberliði mesleðini seçmemin ve
hayatýmý turizmden kazanmamýn
nedeni de daha ortaokul yýllarýnda
yabancý dile olan ilgim ve bu
derneðe üye olmamdan
kaynaklanýr.

Aspendos Tiyatrosunun bir
bölümünün yýkýldýðý haberi
kendisine ulaþtýrýldýðýnda,
smokiniyle Meclise koþmuþ ve
Bütçe Komisyonundan tamirat
için ek tahsisat çýkarýlmasýný
saðlamýþtý.

Yorgo Pehlivanoðlu, Elmalýnýn
þimdi adý Ayvasýl olan Aya Vasili
köyündendi. Atinada Balkanlarýn
en büyük matbaasýnýn sahibi
olmuþ; mübadele sonucunda
Antalyadan ayrýlan Rumlarýn
Atinada kurduklarý Attaloslular
Derneði ve bu derneðin yazdýðý
iki ciltlik Antalya kitabýný da Yorgo
Pehlivanoðlu Matbaasýnda
basmýþtýr.

1964 yýlýnda Altýn Portakal Film
Festivaline dönüþecek olan
Antalya Tiyatro ve Müzik
Festivalinin de yaratýcýsý olan bu
dernek, 1980li yýllarýn baþýna
kadar Antalya turizminin
geliþmesinde önemli katkýlar
saðlamýþtýr.
Dr. Burhanettin Onatýn 1950 genel
seçimlerinde milletvekili olmasýyla
Antalyanýn adý, Büyük Millet
Meclisinde de sýkça duyulmaya
baþladý. Antalya Milletvekili Dr.
Burhanettin Onat, on yýllýk Antalya
Milletvekilliði sýrasýnda Antalyanýn
adeta bir turizm neferi oldu. Onat,
Büyük Millet Meclisinde fýrsat
buldukça kürsüye çýkýp, bitmek
tükenmek bilmeyen bir azimle
Antalya, Antalya... diye diye on
yýl boyunca Antalya kelimesini
insanlarýn belleklerine kazýdý.
Hatta Meclis kürsüsünde bir ay
içinde iki bin defa Antalya demiþ;
Antalya sevgisini anlatmýþtý.
Konusu ne olursa olsun, Meclis
Kürsüsünden yaptýðý her
konuþmada lafý döndürüp
dolaþtýrýp Antalyaya getirirdi. Onat,
uzun uzun Antalya kentinin
güzelliðini anlatmaya baþlayýnca,
Meclis Baþkanýnýn sýk sýk sözünü
keserek Lütfen esas konuya
dönünüz! ihtarlarýna raðmen o
yalnýz Antalyadan konuþtu;
býkmadan usanmadan Antalyayý
tanýtmaya çalýþtý.
Burhanettin Onatýn Kitabý
Dr. Burhanettin Onat Belediye
Baþkanlýðý ve Milletvekilliði yaptýðý
yýllarda, bölgedeki arkeolojik
eserlerin birçoðunu temizletti, bir
kýsmýný restore ettirdi. Hatta bir
gün katýldýðý bir resepsiyonda

Antalyayý Tanýtma ve Turizm Derneði tarafýndan
yayýnlanan Antalya Kitabý (1958)

Antalya Milletvekili Dr. Burhanettin Onat

O hiçbir kiþisel kazanç
amaçlamadan Antalyayý içeride
ve dýþarýda tanýtmak arzusuyla bu
konuda kollarýný sývamýþ ve
Antalyayý Tanýtma ve Turizm
Derneði adýna hem kitap yazmýþ;
Antalya adlý kitabýna kendisinin
çektiði fotoðraflarý da koyarak,
tanýtým ve turizm açýsýndan ilk
Antalya Turistik kýlavuzunu ve
turistik broþürlerini yayýnlatmýþtýr.
Ben Antalyada turizmin
baþlangýcýný her zaman
Burhanettin Onata baðlarým.
Bu arada Antalyanýn Konyaaltý
Plajý, Aspendos Tiyatrosu, Side
ve Yivli Minarenin ilk posterleri
ise, o zamanlar Antalya Valisi olan
Ýhsan Sabri Çaðlayangil, Mahmut
Konukun ve Ýleri Gazetesi Sahibi
Suphi Türelin gayretleri ile 1922
yýllýnda Atinaya yerleþen eski
Antalyalý Rumlardan Yorgo
Pehlivanidisin (Pehlivanoðlu)
matbaasýnda bastýrýldý.
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Antalyayý Tanýtma ve Turizm Derneði tarafýndan
yayýnlanan ilk, Resimlerle Antalya kitabý. (1956)
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Dr. B. Onatýn tanýtým çabasý
Dr. Burhanettin Onatýn Antalyanýn
tanýtýlmasý yönünde büyük
çabalarý oldu. Onat, tanýtým için
Antalyayý Tanýtma ve Turizm
Derneðinin organizatörlüðünde
1953 yýlýndan baþlamak üzere
Aspendosta tiyatro gösterileri
düzenlenmesine Antalya
Milletvekili olarak büyük destek
verdi. 1956da saðladýðý devlet
desteði ile de Antalya Belkýs
Tiyatro ve Müzik Festivalini
baþlattý. Ýlk Antalya tanýtým kitabýnýn
yanýnda Ýngilizce olarak Pictures
Of Antalya adlý kitap yine onun
saðladýðý katkýlarla 1956da
yayýnlandý.

Ýlk Antalya Turistik Broþürü ise
1958de, o günlerde Türkiyede
renkli baský imkâný olmadýðý için
Onatýn gayretleri ile Basýn Yayýn
Genel Müdürlüðünce Ýtalyada
bastýrýldý.

GELECEK SAYI: Antalya
turizminde dönüm noktasý

Antalyanýn Ýlk Turistik Tanýtým Broþürü

Hüseyin ÇÝMRÝN
1946 yýlýnda Antalya'da doðan Hüseyin Çimrin, 25 yýlý aþkýn bir süre Turizm ve Tanýtma Bakanlýðý'nýn Antalya
Bölge Müdürlüðünde Tercüman-Rehber olarak görev yaptý. Kazandýðý bursla, 1965-66 yýllarý arasýnda Seyahat
Acenteleri, Turistik Tanýtým ve Turist Rehberliði konularýnda araþtýrma yapmak üzere Almanya'ya gönderildi.
Türkiye'nin Almanya'dan diplomalý ilk Turizm Uzmaný'dýr.
Antalya ve çevresinin tarihi, folkloru üzerine araþtýrmalar yapan ve yayýnlayan Hüseyin Çimrin, ayný zamanda
Antalya Bölgesi'nin ilk Almanca turist rehberidir.
Hüseyin Çimrin'in Turist Rehberliði Mesleði ile ilgili olarak da 1974 yýlýnda Turizm Bakanlýðý'ndan ve 2002
yýlýnda da Skall Club'den "Yýlýn Profesyonel Turist Rehberi" ödülleri vardýr.
Antalya Rehberler Derneði'nin (REHBERANT) kuruluþunda görev alan ve derneðin "Rehber" adlý dergisinin
13 yýl, tasarým ve Genel Yayýn Yönetmenliði'ni yapan Hüseyin Çimrin, 1991 yýlýnda "Mosaik Türkei" adlý
Almanca bir derginin Genel Yayýn Yönetmenliðini yürüttü. Uzun yýllar gazete ve dergilerde Turizm ve Antalya
konulu köþe yazýlarý yazdý.
Antalya'da kurulmakta olan Kent Müzesi'nin fikir babasýdýr.
Meslek yaþamý boyunca onlarca ödül almýþ, çeþitli dillere çevirisi yapýlan 20den fazla kitabý yayýmlanmýþtýr.

Manavgat Þelalesi, Fotoðraf: A. Zeki Apalý
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Tam dionisyak meþrepte yazýyorum, onun için zaptýrapt arama.

Kafayý adamakýllý çekmekteyim.
Merhaba, Merhaba,
Narthex Dergisi hakkýnda
þimdi yazmak nasip oldu.
Unutmuþsundur belki, sana
mektubun birkaç cümlesini
hatýrlatayým:
Para
kazanmayacaðýz bu dergiyle,
türkü söyleyeceðiz sadece,
yahut dolaþacaðýz. Ben
diyorum ki, dergide fanteziye,
seziþlere de yer verelim.
Akademi kýzsýn isterse,
Goethenin bir sözü çok
hoþuma gitti geçen gün: Bir
þey ki bana ders vermekle

kalýr, iþgücümü hayatýmý ne
arttýrýr, ne coþturur, tiksinirim
ondan. Bence de bu sözden
hareket ederek, tarih için tarih
yapanlarý, aman objektif
hakikatý bulalým diyenleri
hadýmaðalarýna benzetiyor.
Onlarla tarihin bir araya
gelmesinden hiçbir þey çýkmaz
manasýna.
Þimdilik dergi diye bir château
en Espagne yapacaðýz, yani
bir hayal kuracaðýz. Böyle bir
hayali dergiye ve o senin
mektubunu alalýdan beri,

hayalen yazýp duruyorum.
Bugün þöyle baþýboþ olarak,
kaðýt üzerinde doya doya
gezeyim dedim. Seni benimle
beraber geziyor farz ediyorum.
Zaten kaðýt üzerinde
gezmeyip de hava üzerinden
hayalen gezdiðim zamanlarda
da seninle dolaþýr dertleþim,

TÜRKÝYENÝN DÝONÝSYAK TARÝHÝ
Akademik diyorsun, bunun
karþýlýðý bence dionisyaktýr. Bana
kalýrsa Türkiyenin dionisyak
tarihini yazmalý.  Mesela
Bektaþilerde içkinin yerini tayin
etmeli. Zeybeklerde (io bakkhi)
dionisyak akýmý (cereyan
demiyorum, aklýma mecra geliyor)
takip etmeli. Hani ya radyoda
parazitli bir müzik dinlerken insan
santrifüj kuvvetle parazitleri atar
ve onlara saðýr kalarak musikinin
çizgisine yapýþýp onunla beraber
gider. Tarihte dionisyak olmayan
ne varsa hepisini defedip,
cankurtaran kalomasý gibi
dionisizme yapýþakalmalý. Türk
tarihi diye okutulan zýrvalar hep
harpler, zaferler, þanlar,
methiyelerden ibaret, hani ya
zafer alayý günleri kýrmýzý beyaz
kaðýtlardan iþporta malý taklar
yaparýz a, tarih diye laftan ve hava
civadan zafer taklarý!
Mimar Sinan ve Ýsabey Camii
Bizde asýl abideler cami þeklinde
tezahür eder, halbuki bu
abidelerde, yani Osmanlý
kültürünün bu büyük örneklerinde,
sultanlarýn multanlarýn hiç payý
yoktur (ben kendimi bazen onlara
þiddetle yabancý, bazen de
þiddetle onlara ait hissediyorum).
Bu örnekler müþterek Osmanlý
say ve kültürünün eserleridir.
Mesela Mimar Sinaný Bulgarlar
Bulgardý diyorlar, varsýn Bulgar
olsun, biz meleziz, Mimar Sinanýn
yaptýðý Bulgar kültürü deðil,
Osmanlý kültürü idi. Bugüne
bugün bir Bulgar kültürü yoktur.
Hem kültürün milliyetle ne iliþkisi
var? O, yani Mimar Sinan,
Osmanlý mimarisinde dionisyak
hamle ve atýlýþtýr besbelli. Bunu
iyice anlamak için Konya,
Karaman, Sivas, Erzurum, Bursa
ve son olarak Ýstanbul mimarisini
ele almalý. Bana kalýrsa asýl
prototip Efesteki Ýsabey Camii.
Bütün mimari kitaplarý (yani
Batýnýnkiler) onu, mimarinin en
devrimci eseri diye ele alýyorlar.
Dünyanýn birinci asimetrik eseri
o idi. Malum, tam bir simetri tam
bir akademizm demektir.
Muayyen þekillerin yani muayyen
nispetlerin tekerrürü. Tezhipçilerin
tezyinatý gibi. Yaratýlýþta tekerrür
yoktur. Ben akademizmi
apollonizm, yani dionisyaklýðýn
zýddý diye anlýyorum. Bu iki tabir
benim icadým deðil ha! Ýsabey

Camiinde kapý binanýn ortasýnda
deðildir. Binanýn bir tarafýndaki
dört pencerenin hiçbiri ötekine
benzemez. Ýki kapýnýn her biri
baþkadýr, iki kubbe de birbirine
benzemez. Yirmi küsur kýsmýn
herhangi ikisi birbirinin ayný
deðildir. Al sana akademizme ve
apollonyen sanata tekme çalan
dionisyak bir anarþizm! Zaten
esasen sanat anarþiktir. O
mimaride tekerrür yoktur. Bir Paris
var diye ikinci bir Paris yapan
cinayet iþler, bu söz garp
medeniyetini taklit ediþimize de
ait. Yeni bir þey yapmalý. Bu
Ýsabey Camii Le Corbusiernin
Marsilyada yaptýðý binanýn
sütbesüt dedesidir. Ormanda
yolunu kaybedenler ormanda
habire daire çizerler. Her daire
baþka bir dairenin aynýdýr, tekrar
tekrar, iþte o zaman nerede daire
çevirmeye baþlanmýþsa oraya
dönülür (yani primitiflere
dönüþ).Ve oradan bir düz çizgi
üzerinde yürünerek dýþarýya
çýkýlýr. Ýþte, bu çýkmazdan
kurtuluþtur. Yani dolap beygiri
dönmekten usanarak ipi koparýr,
tekerlek de ayný mihverin
üzerinde döner. Fakat baþka
baþka yerlerde döner. Ve dönüp
dururken düz çizgi üzerindeki
yerlere varýr. Bu Ýsabey Camii
dionisyak olduðu için mis gibi
þarap kokar. Bektaþivari bir
abidedir o. Taký-zafer deðil!
Bektaþileri bir yana býrakalým,
gelelim Mevlanaya.
Nebris ve Postniþin
Mevlana Celalettin Rumi binlerce
mýsralýk Mesnevide birbiri ardýna
gelen iki mýsrada hiç kafiye
tekrarlamadýðý halde,
Cuþisi aþkest ki ender mey feday
Der ve ondan sonraki mýsrada,
ki o da mey hakkýndadýr, yine
ayný kelimeyi kafiyede kullanýr.
Zaten Mevlananýn içki ve semaya
dair gazellerinde ayný dionisyak
fýrlayýþ görülür. Bu dionisyak
atýlýþýn nerden geldiðini sonra ele
alalým. Dans ve türküye gelelim.
Derviþlerin ve yahut þeyhlerin
postu yok mu, hani ya postniþin
derler, Bakkhalarýn nebrisinden
baþka bir þey deðildir. Yani,
diasparagmos da bir hayvaný
parçaladýktan ve kanýný kraterize
ettikten sonra (krater eski
Yunanlýlarýn þarapla suyu

karýþtýrdýklarý büyük kap idi), yani
kuvvetini, manasýný (mana
kuvveti demektir), kýsacasý hem
kuvveti, hem caný, kudsiyeti ve
büyüyü içtikten sonra kalan postu
demektir. Bu post nebristir. Mana
ise baþka yerlerde de
bulunabilirdi: mesela bir boða, bir
aslan, bir kabile reisi, bir büyücü
ve yahut da çift yüzlü bir savaþ
baltasý olan labrys (labris) de
mana taþýyýcýsý olabilir. Kurbanýn
kaný ve eti yendikten, böylece
onun türlü kuvvetleri benimsenip
içerildikten sonra, kurbanýn postu
da sýrtýna geçirildi mi, bütün
kuvvet ve kudretini kendi kuvvet
ve kudreti haline getirmiþ olunur.
Bu takdirde diasparagmos
esnasýnda yenilen hayvan bir
boða ise, onu yiyen adam boða
gibi olur. Ve boðanýn postunu
sýrtýna geçirir. Mesela Herkül
aslanýn postunu sýrtýna
geçirmekle aslan olmuþtu. Hatta
Katoliklerde eucharistie , Ýsanýn
bu ekmek benim etim, bu þarap
da benim kaným demesi üzerine
papazýn komünyon esnasýnda bir
parça ekmek yedirmesi ve bir
damla þarap içirmesidir. Papazýn
komünyon yapan Hýristiyana
yedirdiði ekmek nohut þekline
sokulmuþ bir hap biçimindedir.
Tibette hap diye ceviz kadar inek
tezeði yuttururlarmýþ.
Hýristiyanlarýn yedikleri bu ekmek
Ýsanýn manasýný taþýr farz edilir,
þarap da kanýdýr. Yani
kraterismos hep budur. Manasý
yenilen kutsi hayvanýn postu da
kutsal olur ve bu yüzden sýrta
geçirilirdi. Ben Rufai derviþi iken,
bir semada yerimi almak üzere
þeyhin arkasýndan geçmiþ ve o
sýrada posta basmýþtým. Vay
þeyhin postunu çiðnedi diye
dergahta kýyamet koptu.
Euripidesin iddiasýna göre iddia
etmiyor ya- nebris, yani keçi derisi
yahur pars derisi her Bakkha
tarafýndan giyilmez. Vazo
resimlerinde yukarý aþaðý on
Bakkhadan ancak biri nebris
giyer. Ötekiler alelade khiton ve
yahut peplos giyerler.

Zaten bir keçiyi anca on kiþi
yiyebilir. Pars ise yalnýz
Anadoluda vardý. Nebrisi giyen
Bakkhalar dansý idare eden
kiþilerdi, yani þeyhler idi.
Diasparagmos esnasýnda,
sýrtýnda nebris bulunanidareci bir
þeyler okur. Öteki Bakkhalar da
onun söylediðini tekrar ederlerdi.
Ona da Ýon dilinde ololyge
(herkes söyler) denirdi.
Hýristiyanlýktaki Alleluia
oradandýr. Fakat thyrsosu yani
Bakkhalarýn taþýdýklarý saröaþýk
sarýlý, tepesinde bir çam kozalaðý
bulunan deðneði mutlaka hep
Bakkha taþýrdý ister erkek, ister
diþi olsun. Orta Anadoluda
Dionysosun bir adý da
Melanoaigis yani kara keçi idi.
Zaten Zeusun Aigisi de keçi
derisindendir. Bu aslýnda Zeusu
bebekken Girit maðarasýnda
emziren keçinin derisinden
yapýlma bir kalkandýr, ama çok
üstün bir gücü vardýr: ordularý
püskürtür ve kime karþý çevrilirse,
onu taþa dönüþtürür.
Dionysos kültündeki Aigisten ise
tragos (teke) ve ondan türeme bir
kelime olan tragedyaya varýlýr.
ayrýcalýk. Aro Derginin ilk
sayýsýnda bu ayrýcalýðý bütün
okurlarýmýza tattýrmak istedik.
Kara keçi Anadoluda da bulunur.
Demek ki nebris denilen keçi
postu Dionysos tapýmýnda nasýl
kutsal bir post idiyse, sonradan
da Anadolu tarikatlarýnda kutsal
sayýlmýþ ve postniþin de oradan
gelmiþtir. Hatýrlýyorum, laf
arasýnda, dergah nakibi bana:
Mesela sen þeyhin kürkünü
giyebilir misin? Elbette hayýr,
çünkü giyersen sýrtýný yakar.
demiþti. Neye yaksýn,
fesubhanallah, diye hayret
etmiþtim.
Bu vesilei hasane ile aklýma bir
Rus hikayesi geldi: Ývan bir ayý
postu edinmek üzere ava çýkar.
Bir ayýya rast gelir. Ayýnýn karný
açtýr. Ayý ile dertleþirler ve inine
girerler. [Ýngilizcedeki inn (han,
otel manasýna gelir) ile bizim in
kelimeleri ayný köktendir.] Biraz
sonra Ývan ayýnýn postu ile
postlanmýþ olarak ayýnýn karnýnda
ve ayý da karnýný doyurmuþ olarak
inden çýkarlar.

Bu, diasparagmosun aksidir.
Neyse, Nebris meselesini bir yana
býrakalým. Gelelim dans ve
türküye
Balýkçýnýn mektubu uzayýp
gidiyor sevgili dostlar. Bu sayýda
sizlerle ancak bu kadarýný
paylaþabildik. Aslýnda deðerli
hocamýz, Rehber Þadan
Gökovalýnýn aðzýndan, bal
damlarcasýna anlattýðý bu
mektuplarý dinlemek çok büyük
ayrýcalýk.

Aro Derginin ilk
sayýsýnda bu ayrýcalýðý
bütün okurlarýmýza
tattýrmak istedik.
Prof.Dr. Þadan GÖKOVALI;
Söylemeye gerek var mý?
Þadan Gökovalý, Gökova'da
doðdu. Üniversite okumak
için geldiði Ýzmir'de
gazeteciliðe baþladý. Bunu,
TRT'de 14 yýl süren yapýmcýlýk
ve yöneticilik dönemi izledi.
Gazetecilik, turizm, araþtýrma
dallarýnda sayýsýz ödül
kazandý; "Efes", "Fethiye" ve
"Bergama" 'yý en iyi anlatan
yazar seçildi. Türk Dil Kurumu
Ödülüne
"Anadolu
Uygarlýklarý'na Katký" ve "Son
10 Yýlda Ýzmir Kültürüne En
Fazla Hizmet Veren Kiþi"
ünvanlarýna layýk görüldü.
Türk
düþüncesinin
devlerinden Halikarnas
Balýkçýsý ile Azra Erhat
tarafýndan "manevi evlat"
edinildi.
"Manevi Babasý" Halikarnas
Balýkçýsý'nýn tüm yapýtlarýný
yayýna hazýrlýyor. Kendisinin
de, çeþitli dillerde yayýnlanmýþ 20'yi aþkýn kitabý var.
Profesyonel Ülkesel Turist
Rehberi Þadan Gökovalý,
Yaþar Üniversitesi'nde
Onursal Profesör olarak
öðrencileri ile buluþmaktadýr.

Kapadokya Balloons,
Kapadokya Bölgesinde
sýcak hava balonlarý ile uçuþlar
organize eden ilk firmadýr.
Kapadokya Balloons, özel
ticari yolcu taþýmacýlýðý için ruhsat
alan ilk firmadýr. Bunun getirdiði
yüksek bilgi birikimi ve pilotlarýnýn
üstün deneyimleri; onlarýn o
günün hava koþullarýna göre
yapýlabilecek en iyi uçuþlar için
olasý en iyi yer seçimini
yapmalarýný saðlýyor.
Filosu bugün, dünyada varolan
en lüks, en yeni, en rahat ve en
güvenli balonlardan oluþmaktadýr.
Sigorta kapsamý ve güvenlik
standartlarý, Türk, Avrupa ve
Amerikan standartlarýnýn talep
ettiðinin de üzerindedir.

2009 yýlý bahar döneminde firma,
kurucularý, þef pilotlarý ve tüm
deneyimli ekibiyle birlikte 19 yýllýk
bölgenin lider balon operatörü
olarak daha da büyümek, atýlým
yapmak amacýyla güçlü kuruluþ
Ata Turizm bünyesine katýldý.
Bu ekip ve yeni yapýlanmasýyla
birlikte Kapadokya Balon
gelecekte de, geçmiþte yapmýþ
olduðu gibi Türkiyedeki ilk ve en
iyi balon operatörü namýný
korumaya devam edecektir.

Kapadokya Balonculuk Tur. Tic. Ltd. Þti.
Adnan Menderes Cad. No:14/A Göreme 50180 NEVÞEHÝR
Tel.: 0 384 271 24 42 Faks: 0 384 271 25
E. Posta: fly@kapadokyaballoons.com
Web: http://www.kapadokyaballoons.com

Günümüzde kardeþ firmasý
Atmosfer Ballons ile birlikte,
uçuþlarda tercih edilmesinin
nedenlerinden birkaçý þöyle
sýralanabilir:
- Avrupa, Ýskandinavya ve
ABDde 30 yýlý aþkýn profesyonel
balonculuk deneyimi,
- Turistik balon uçuþunda
Türkiyede yasal olarak çalýþmaya
baþlayan ilk firma oluþu,
- 20 yýllýk Kapadokya bölgesinde
uçuþ deneyimi,
- Uluslararasý Standartlarda,
transferleri de kapsayan yolcu
sigortasý,
- Yolda, arazide ve havada en
üst standartta teçhizatlar
kullanmasý,
- Konuþulan diller: Ýngilizce,
Türkçe, Fransýzca, Ýspanyolca ve
Almanca,
- Müþteri memnuniyeti
garantisi verilmesi.

Uçuþlar;
Tam eðitimli yer destek, pazarlama
ve rezervasyon ekibi, profesyonel
idarecileri ve oldukça deneyimli ve
tutkuyla uçan pilotlarýnýn yarattýðý
fark, ayrýntýlarý fark edebilen yolcular
tarafýndan görülmektedir.
Kapadokya Balloons havada
ve yerde, güvenli ve özel bir
balonculuk firmasý olarak nam
salan þöhretiyle gurur duyuyor.
Hala bu alanda, en deneyimli tek
kuruluþ durumunda.
Kapadokya Balon Ýki Program
Sunmaktadýr: Lüks Program ve
Sponsorlu Program.

LÜKS PROGRAM

(Ortalama 1,5 saat, Yolcu Kapasitesi 8-10)

250 Euro |Kredi Kart
230 Euro |Nakit/Seyehat Çeki
SPONSORLU PROGRAM

(Ortalama 1 saat, Max. Yolcu Kapasitesi 20)

175 Euro |Kredi Kart
165 Euro |Nakit/Seyehat Çeki
Ýniþler geleneksel olarak, yerel
þampanya ve meyve suyuyla
yapýlan bir Þampanya Kokteyli
ile kutlanmaktadýr.

Programa dahil olan diðer
hizmetler; otelden ve otele geri
transferler, uçuþ öncesi ve
sonrasýnda ikram edilen hafif
yiyecek ve içecekler, kiþiye özel
hazýrlanmýþ Uçuþ Sertifikasý.
Yeni Uçuþlarda Buluþmak
Üzere

Pamfilyanýn Gözdesi: Perge

Fotoðraf: Ertuðrul Birol

Perge

Hipodrom Dýþtan Görünüm, Fotoðraf: Atilla Þ. Nilgün

Perge

Atilla Þükrü Nilgün, Rehber

Pamfilya Bölgesinin en önemli antik
kentidir. Ýlk yerleþim bulgularý bizi
Kalkolitik zaman dilimine kadar geri
götürür. MÖ 4000 yýlýnda Masa Daðý
tabir edilen, þehrin Akropolis denen,
yüksek ve tahkimli alanýnda
Toroslarýn gölgesinde kurulmuþtur.
Antik Kestros yani bugünkü Aksu
ýrmaðý, Hitit kaynaklarýnda kastral
veya kastralya Perge de Parha
adý ile anýlmakta idi. Hititlerin baþ
kenti Hattuþanýn saray arþivlerinde
bulunan tabletlerde de adý geçtiðine
göre, Hititlerin Akdenize açýlan
kapýsý konumunda olmalýydý.
Bölgenin avantajý, barýþ zamanýnda
Andriake ve Myra arasýnda olduðu
gibi deniz yolu ile ýrmaða girip þehire
kadar gelinebilmesidir.
Savunma durumunda ise,

Bizanslýlarýn Altýn Boynuzda
yaptýklarý gibi Aksu Nehirinin
denizden þehre geliþinin
kapatýlabilmesidir.
Wallusa (Truva), Parha (Perge)
iletiþimi MÖ 1250 yýlýnda olduðu
sanýlan Truva Savaþýnda
Likyalýlarýn Sarpedon komutasýnda
Akhalara karþý savaþmasý,
muhtemelen Pamfilya Bölgesinden
de asker alýndýðý sonucunu
doðuruyor. Bu savaþ olmuþ bir
savaþtýr. Tübingen Üniversitesi
Profesörü Manfred Korfmann
vefatýndan önce bu doðu- batý
savaþý ile ilgili bulgularý yayýnlamýþtý.
Homerosun Ýlyada ve Odysseiainde
kaleme alýndýðý gibi Akhalar zaptýn
sonunda Truvalýlarý köle ettiler.
Truvalý Eneasýn, Troya Palladiumu
(hazinesi) ile Etrüsklere olan kaçýþý
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ve kendine Etrüsklerden eþ almasý,
Romalýlarýn soylarýný Truvalýlara
dayandýrmasýna nedendir. Capitol
Müzesinde gördüðümüz diþi kurttan
süt emen Remus ve Romulus
efsanesi, Romanýn kuruluþ mitleri,
Truva ve Perge baðlantýlarý tarihi
bir süreçtir.
Walussa (Truva) yýkýlmýþtýr,
Akdenizdeki kapýya yani
Pamfilyaya kaçýp göç etmek
Truvalýlar için tek çaredir.

Bunun doðal sonucu olarak Truva
ya da Clarosta kahin olarak
karþýmýza çýkan kiþiler bilgelik ve
kahinlik becerilerini de
beraberlerinde getirmiþlerdir. Perge
olarak adlandýrýlan bu þehirde
efsanevi kurucular olarak
adlandýrýlmaktadýrlar Kalkhas,
Mopsos, Krites gibi.

Büyük Ýskender de misyonu
doðrultusunda dil bilimcilerine, kýrýk
dökük Yunanca konuþan Pergelilere
Milet alfabesi ile Yunanca
konuþulmasý görevini verdi. Bir
sonraki kuþak artýk þehirli dili ile
konuþuyordu. Büyük Ýskender,
Pergeden asker, tayýn, gemi vs.
almayý da ihmal etmedi.

Halklar, birbirine karýþmýþ örfler,
tanrýlar, adaklar, ritüeller Pamfilyada
çeþitlilik göstermeye baþlamýþtýr.
Ana Tanrýça idolü bölgesel farklýlýklar
gösterse de genelinde güneþin
doðduðu ülkeye has bir þekilde
kalmýþ, Perge de küçük bir Anadolu
kenti olarak tarihin kronolojik
çarkýnda bir diþli olarak yerini
almýþtýr. Egemen büyük güçlere
vergi vererek, boyunduruklarý altýnda
daha heybetli bir ulus gelinceye
kadar ayakta durmaya çalýþmýþtýr.

Helen dilinin akademik boyutta
kullanýmý, Pergenin astronom,
retorikçi, geometrist bilim
adamlarýnýn kenti olmasýnda etkili
olmuþtur.

Perge, Ýskenderin ölümünden sonra
MÖ 312-188 yýllarý arasýnda
Selevkidlerin yönetiminde kalmýþtýr.
Pergenin bu zaman diliminde
yaþamýþ en önemli kiþiliði kuþkusuz
Ýskenderiyeli Euclidesin (Euklides,
Öklid) öðrencisi Appolloniostur (MÖ
260-190).

Frig, Lidya, Pers, Makedon,
Selevkid, Pontuslu 6. Mitridates,
Bergama, Roma uygarlýklarýna da
bir Pamfilya kenti olarak logistik
saðlayan Perge, rahmetli Arkeolog
Arif Müfid Mansel hocanýn kazýsýna
(1953), sonrasýnda da (1975) yine
rahmetle andýðýmýz Antalya
Müzesindeki bir çok eseri bir puzzle
gibi birbirine monte eden Jale Ýnan
hocaya kazý þehri olarak kendini
teslim etmiþtir. Büyük Ýskenderin
Granikos Savaþý akabinde Küçük
Asyayý Pers istilasýndan kurtarmasý
ve Ýssosa doðru yol almasý onu
Pamfilyadan geçmek zorunda
býrakmýþtý.
Phaseliste konaklayan Ýskendere
Toroslarýn geçit ve geçiþ yerlerini
göstermek Pergelilere sonrasýnda
sempatiklik kazandýrabilirdi. Ne de
olsa doðumun Tanrýçasý Artemis,
Ýskenderin annesine de
doðumunda yardým etmiþ, Ýskender
de Artemise dünyanýn yedi
harikasýndan birini inþa etmiþti.
Artemis Pergaianýn koruduðu þehire
sorunsuz girdi. Aristoteles öðretisinin
mayasýnda klasik Yunan tanrýlarýnýn,
hele ki Artemisin önemli bir yeri
vardý.
Artemis Pergaia Kabartmasý, Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Perge

Roma Kapýsý, Fotoðraf: Ertuðrul Birol
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Ona göre geometride bir düzlem
ile bir dik dairesel koninin ara kesidi
olan eðri düzlemin koniye göre
eðimine baðlý olarak arakesit daire,
elips, hiperbol ya da parabol olabilir.
Hipparchia, gezegenler teorisinde
kendisine Apolloniosun konikler
çalýþmasýný temel almýþtýr.
Ayrýca Epizykel teori de Apolloniusa
aittir. Yunancada daire, yörünge
anlamýna gelir. Klaudios Ptolemaios
tarafýndan (MÖ 161-83) daha sonra
mükemmelleþtirilmiþtir.
Ptolemaios, Pythagorasçýlarýn
(Pisagor) Müzik Teorisini ve Müzikal
Kanununu rakamlarla açýklamýþtýr.
Archimedesin (Arþimed) Pi sayýsý
açýlýmýný (3.14) Pergede yaþamýþ
olan Apollonius daha iyi yapmýþtýr.
Selevkidlerden sonra Bergama
Krallýðýna geçen Perge sýk sýk
korsan ve Pontustan kopup gelen
6. Mitridatesin saldýrýlarýna hedef
olmuþtur.
Bergama kralý 2. Eumenesin MÖ
190 yýlýnda Galatlarý (Keltleri)
yenmesi ile bölge rahat bir nefes
almýþtýr.
Apameia barýþýndan sonra (MÖ
188-133) Bergama krallýðý bölgede

hakim güç olmuþtur. Ancak, korsan
talanlarý halk için korku sebebi
olmaya devam etmiþtir, ta ki
Roma devrinde MÖ 67 yýlýnda
Romanýn amiral Pompeiusu
(büyük) Akdenize göndermesi ile
korsan yataklarý bölgeden temizlendi
ve þehirler bu yaðmacý beladan
kurtuldular.
Yaðma bazen resmi de olabilir.
Bunun en güzel örneðini Ciceronun
MÖ 70lerdeki metinlerinde
görmekteyiz.
Kilikya valisi Gaius Verresin Her
yer Roma topraðý ve ben Roma
þehirlerinden istediðim kadar sanat
eserini alýr Romaya götürürüm
mantýðý ile yola çýkmasý, Pamfilya
þehirlerinin en güzel eserlerinin
gemilerle Asia Minordan
ayrýlmasýna sebep olmuþtur.
Bu sanat eserlerinin yer
deðiþtirmesine raðmen Antalya
Müzesi, Perge eserleri ile göz
kamaþtýrmaktadýr.
Sayýn Abbasoðlunun 1988de
baþlayan (Ýstanbul & 1993 Giessen
Üniversiteleri ortak çalýþmasý ) ve
günümüze kadar olan emekleri de
takdire þayandýr.

Apollonios ardýnda 13
eser býrakan, matematik
aðýrlýklý ders veren,
hocasý Euclidesin iyi bir
talebesiydi. Geometri ve
Astronomi konusunda
dahi sayýlabilirdi. Yunanca
ve Arapça yazdýðý Konika
isimli 8 kitaptan oluþan
eserin sahibidir

S. Severus Meydanýndan Agora, Fotoðraf: Atilla Þ. Nilgün

Perge
Roma devrinde son düþman
Mitridatesin bertaraf edilmesi ile
doðuda Zeugma Askeri Garnizonu,
batýda Hadrian Surlarý ve haritanýn
ortalarýndaki Perge kenti
tehlikelerden uzaktý. Artýk, bir Roma
kenti olan Perge savunma yerine
kültürel, sanatsal iþlevleri, halkýn
hayat standardýný yükseltecek
eserlerini inþa edecekti.

Tarsuslu Paulusun ilk misyonerlik
seyahati güzergahýnda Perge
önemli bir rol oynar. Ýncilde
havarilerin iþleri, 13. bölüm, 13.
paragrafta Perge adý geçmektedir.
Paulus, beraberindekilerle
Pamfilyadaki Pergeye geldi MS 46
yýlýnda. 15. bölümde de Havarilerin
kendi içlerinde fikir ayrýlýðýna
düþtükleri görülmektedir.

Vali Marcus Plancius Varusun kýzý
Plancia Magna (8 Mart Dünya
Kadýnlar Gününde Antalyada
portresi taþýnan), Roma devri
Pergesinin bu ihtiþama sahip bir
Pamfilya kenti olmasýnýn en büyük
ve güzel sebebidir. Yeni bir din de
doðmakta idi, Küçük Asyada
tutunmaya çalýþan Ýsa Peygamberin
þakirtleri Antakyada ilk cemaatlerini
kurar ve Hýristiyan adýný alýrlar.
Akabinde yayma ve yayýlma
çalýþmalarý baþlar.

Paulus, Barnabasa Artýk gitme
vaktidir, diðer þehirlerdeki
kardeþlerimizi ziyaret etmeliyiz.
(burada Hýristiyanlýðý yaymaya
çalýþtýklarý
gruplarýn
yükümlülüklerinin yerine getirilip
getirilmediðinin kontrolü söz
konusudur) der. Barnabas,
beraberce Pergeye geldikleri
Johannes Markus ile devam etmek
istediðini, Paulus ise J. Markusun
kendilerini Pamfilyada zor durumda
býraktýðý için Onu yanýna
alamayacaðýný belirtir (bu dialoglar
Perge kentinde geçmektedir).
Sözlerin çatýþmasý sonucu
Barnabas, Johannes Markusla
Pamfilyadan doðduðu adaya
Kýbrýsa yelken açar. Paulus da

Çevlik dediðimiz Seleukia Piera
Limanýndan Kýbrýsa giden yeni
Hýristiyanlýk dininin misyonerleri,
Kýbrýstan Pergeye gelmiþlerdir.

Yalvaça Silas ile devam eder. Perge
de aynen Efesteki gibi Meryem Artemis, Ýsa ise Apollon ile
özdeþleþtirilmiþtir.
Pagan dünyasýnda halka
Hýrýstiyanlýk dini bu þekilde daha
kolay benimsetilmiþtir. Perge,
Hýristiyanlýk dünyasýnýn oluþumunda
bir mihenk taþýdýr. Paulusun ilk
seyahati, havarilerin ilk sýnavý, ilk
gönül kýrýklýðý nerede yaþanmýþtýr
diye sorulacak olursa cevap
Pergedir.

Agorada Kabartma Reklam, Fotoðraf: A. Zeki Apalý
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Pergeye Antalya-Alanya karayolu
Aksu Kavþaðýndan sola saparak
ulaþýlýr. Okulun önünden geçen yol
sizi uzaktan tiyatro ile selamlar.
Tiyatro, aslýnda Antalya Arkeoloji
Müzesinin heykel ve friz deposudur.
Jale hanýmýn üstün gayretleri
sonucunda kazýlmýþ, muhteþem
eserler orkestra ve skeneden gün
ýþýðýna çýkarýlmýþlardýr.

ziyarete yýllardýr kapalýdýr.

Tiyatronun ve þarabýn tanrýsý
Dionysosun doðum sahnesi yine
tiyatroda bulunmuþtur.

Tonozlarýn üzerine taþtan oturma
sýralarý konmuþtu. Stadyum büyük
bir at nalý þeklinde idi. MS 3. yyda
stadyumun sonunda dairesel bir
alan teþkil eden arena yapýldý.

2 yyýn ilk yarýsýnda inþa edilmiþtir.
15.000 kiþi kapasitesi vardý (Roma
Dönemi insanlarýný günümüze
nazaran daha küçük düþününüz).
Diazomanýn alt tarafýnda 19, üst
tarafýnda ise 23 oturma sýrasý vardýr.
Sahne binasýnýn rölyeflerinde
Dionysosun doðumu, çocukluðu,
periler, nehir tanrýsý Kestros, pan, 4
metre uzunluðundaki Tyche rölyefi
1985 yýlý kazýlarýnda bulundu. Tiyatro

Pergedeki rehberlik turu stadyumda
baþlar. Eski bekçi kulübesinin
yanýndan stadyum tabelasýna kadar
gidilir. Stadyum 34x234 m
büyüklüðündedir. Cadde tarafýndaki
tonozlar dükkanlara ait, arka taraftaki
tonozlar da at arabalarýnýn
konulduðu bölümlerdi.

Rehberler, stadyumda yarýþmalarýn
çeþitliliði, sporcular ve olimpiyat
oyunlarý ile ilgili bilgi verirler. Arenaya
kadar devam edilir. Gladyatör
savaþlarý, vahþi hayvan dövüþleri
gibi gösterilerle ilgili bilgiler verilir
(Bu konularla ilgili bilgilendirmeler
ileriki sayýlarda detaylý olarak
verilecektir).

Arenanýn önünden sola doðru tonoz
içinden devam edilir. Nar aðaçlarý
arasýndan geçilerek park yerine
gelinir. Giþelerde tüm ören yerlerinde
olduðu gibi lira para birimi geçerlidir.
Þehir surunun bir çok kule ile
güçlendirildiði görünmektedir. Bilet
giþesinden geçen kiþi kendini Roma
Kapýsý önünde bulur. Kapý, Plancia
Magna tarafýndan Ýmparator
Hadriana ithaf edilmiþtir. Ýmparator
Nerva zamanýnda restore edilmiþtir.
Roma imparatorlarýnýn heykelleri
giriþi süslüyordu. Kapýnýn þehir
tarafýna bakan cephesinde,
sütunlarýn taþýdýðý akroterle bezeli
bir alýnlýk vardý. Kapýnýn saðýnda ve
solunda yerde duran parçalar Roma
Kapýsýna aittir. Kapýlarda giriþ
çýkýþlar, hastalýk, kaçaklar vs. gibi
durumlar kontrol edilirdi.

Hipodrom Ýçeriden, Fotoðraf: Ertuðrul Birol

Perge
Sol tarafta halen bir havuz ve giriþ
kapýsý görünen bir kompleksin de
bulunduðu tüm alan Septimius
Severus alaný olarak adlandýrýlýr.
Anýtsal çeþme, temenosa giriþi
saðlayan anýtsal kapý ve heykellerin
üzerine konduðu kaideden oluþur.
Anýtsal çeþme, halen tapýnaðýnýn
yeri bulunamayan Artemis
Pergaiaya ithaf edilmiþtir (MS 193211).
Çeþme yazýtýnda kral Septimus
Severusun, karýsý Julia Domna ile
oðullarý Carakalla ve Getaya da
ithaf edildiði yazýlýdýr. Carakallanýn
212 yýlýnda Getayý öldürtmesinden
sonra çýkardýðý kanunla tüm Roma
da Geta ile ilgili ne varsa yok ettirilir.
Geta, Pergedeki yazýtlarýnýn
silinmesi ile burada da nasibini
almýþtýr.
Rehberler bu alanda anýtsal
çeþmelerin önemi, suyun
paylaþýmý, zengin vatandaþlarýn
yerine getirmeleri gerekli
yükümlülükleri, suyun taþýnmasý
ve daðýtýmýndaki öncelikler
konularýný anlatýrlar.

Anýtsal çeþmeden hamamlara
geçilir. Rehberler hamamlarda
Roma vatandaþlarýnýn imtiyazlarýný,
hamamlarýn bölümlerini, iþleyiþini,
hamamýn Roma gündemindeki
önemini, hypocaust sistemi gibi
konularý anlatýrlar. Ýmparator
Vespasian zamanýnda (MS 69-79)
yapýlmýþtýr. Septimius Severus
zamanýnda
büyütülüp
güzelleþtirilmiþtir. Soyunma, soðuk,
ýlýk ve sýcak bölümlerden oluþur.
Yer yer orijinal tabandan örnekler
görülür. Ilýk bölümde dikkat edilirse
ayaklarda mantar oluþmasýn diye
içine ilaçlý su konan 60 cm eninde
ve tepidariumun eni boyunca
devam eden bir kanalcýðýn izleri
görülür.
Hamamlardan çýkýlýr Hellenistik
kapýya gelinir.
Hellenistik devirde savunma amaçlý
inþa edilen devasa kuleler bugün
Pergenin sembolü gibidir.

kulelerin iþlevini MS 120 ve 122
yýllarý arasýnda deðiþtirmiþtir.
Sütunlu yola bakan iç tarafýný tanrý
ve kral heykelleri ile bezemiþtir.
Plancia Magna, ayný zamanda
tanrýça Artemis Pergaianýn
hizmetindeki bir rahibe idi. Bu
özelliði ona, gücün yanýnda saygý
ve takdir görmesini saðlýyordu.
Sütunlu cadde 20 m eninde idi ve
ortasýnda 2 m eninde bir su kanalý
vardý. Bu su yolu tüm cadde
boyunca akropolisin anýtsal
çeþmesine kadar uzanýrdý.
Sütunlar, arkasýndaki duvar ile baðlý
idi. Arkad dediðimiz bu mekan
gölge yapmak ve yaðmurdan
kaçmak için çok idealdi. Arkadlara
dükkanlarýn giriþ kapýlarý
açýlmaktaydý. Pergenin alýþveriþ
caddesi bu ana arterdi.

Restorasyon çalýþmalarý devam
etmektedir. Roma devrinde tehdit
unsuru olmadýðýndan þehir denize
doðru taþmýþ, Plancia Magna da

Akropol Çeþmesi, Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Roma Hamamý, Fotoðraf: Ertuðrul Birol

Cadde üzerinde araba tekerlek izleri
hala görülmektedir. Þehirin içinden
geçen su yolu bir serinlik ve ferahlýk
uyandýrýyordu. Su, çok tazyikli
geliyorsa taþ týpalar yerlerinden
çýkarýlýr, az gelirse yerlerine monte
edilirdi. Ýon sütun baþlýklarý aðýrlýklý
olarak göze çarpar. Caddenin
ortalarýna doðru 4 adet rölyefli sütun
göze çarpar.
A- Tacý baþýnda 4 at tarafýndan
çekilen quadrigasýnda Apollon,
B- Diademli (çelenk biçimli taç)
Artemis Pergaia,
C- Elinde meþale ve yay tutan Kahin
Kalkhas,
D- Elinde boynuz, þans ve kader
Tanrýçasý Tyche.
Maalesef Tyche yerinde yoktur.
Þimþeklerin çaktýðý yaðmurlu bir
günde hýrsýzlar Tychenin sütununu
devirdiler, çekiç ve keskiyle þans ve
kader tanrýçasý yerinden söküldü,
götürüldü. Ancak Tycheyi
satamadan yakalandýlar. Tyche
rölyefi bugün Antalya müzesindedir.
Cadde yukarýya doðru bizi anýtsal
çeþmeden önceki son kavþaða
götürür. Ýmparator Titus zamanýnda
(MS 79-81) inþa edilmiþtir. Romalý

zenginler Demetrius ve Apollonius
tarafýndan yapým ücreti ödenmiþtir.
Arkeologlar burada Anastylose
Metodunu kullanmýþlardýr. Bu metot
þu an Gerhard Paul ve Thomas
Kefer isimli Avusturyalý arkeologlar
tarafýndan Afrodisiasta sebasteonun
yeniden inþasý için kullanýlmaktadýr.
Rekonstrüksiyon methodundan
daha iyidir. Çünkü orijinal yapý taþlarý
ayný þekilde yerinde kullanýlýr.
Mermer yapý taþý olarak
kullanýlýyorsa, eski ve yeni arasýnda
5 cmlik bir yükseklik payý býrakýlýr.
Böylece 300 yýl sonra da ayýrým
kolayca yapýlabilir.
Pergedeki bu zafer takýnda 3/2
oranýnda kullanýlan yapý taþý, anýtsal
yapýnýn kendi taþýdýr ve ayný yerine
tekrar monte edilmiþtir.
Sütunlu Cadde Akropolis
Çeþmesinde son bulur. Ýtalyadaki
Trevi Çeþmesi (Aþk Çeþmesi)
havasýnda ki bu çeþme, þehrin
içinden geçen kanala da suyunu
vermekteydi.
21 m eninde menad, arslan motifli
rölyeflerle bezeli bir Friz, görkemli
bir þekilde çeþmeyi güzelleþtiriyordu.
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Nehir Tanrýsý Kestrosun, su
perilerinin heykelleri Pergenin
bulvarýnda gezen Romalýya
heykeltýraþlýk sanatýnýn inceliklerini
sunuyordu.
Mezarlýk (Nekropol) batý ya da doðu
kapýsý evlerinin bulunduðu kýsýmlar
daha çok spesifik ve zaman olarak
sorunu olmayan gruplarla gezilir.
Standart Perge programlarýnda gezi
güzergahýnda deðildir. Ayrýca az
gezilen bölgelerde karþýnýza zararlý
olmayan yýlanlarýn çýkmasý ihtimali
de yüksektir.
Konglomerat taþlarýn üzerinde de
reptiller (sürüngenler) familyasýndan
agamen denen bir çeþit kertenkele
türü sýk sýk güneþlenirken görülür.
Bizde daha çok çalýþeytaný (moloch)
ve siyah agame (uromastyx) türleri
ile karþýlaþýlýr.

Perge

Artemis Pergaia Kabartmalý Sütun, Fotoðraf: Atilla Þ. Nilgün

Sütunlu cadde boyunca yürüyerek
geri Agoraya doðru giderken
kanalizasyon sistemi görülür.
Agoranýn bir üst tarafýnda sütunlarýn
üzerinde Roma Grafitileri görünür.
Agora (MS 2 yy), Pazar yeri, kare
planlýdýr ve 75 m x 75 m ebatýndadýr.
Perge þehrinin özel alanlarý
mozaiklerle kaplý idi. Pazar yerindeki
tanýtým panolarý, gezen kiþiye
mozaiklerin motifleri hakkýnda bilgi
verir.
Yer Mozikleri, tabanda
çözüldüklerinden gevþeyerek
yerlerinden çýkarlar. Pergeyi gezen
kiþiler hatýra amaçlý birer ikiþer
mozaikleri alýnca, bayaðý bir m2
taban mozaiði eksilmiþtir.
Arkeologlar ucuz ve pratik olmasý
açýsýndan mozaiklerin üzerine
koruyucu bez serdiler ve akabinde
üzerine kum döküldü. Bu þekilde
mozaikler korunmaya çalýþýldý.
Agoranýn ortasýnda bir tholos
yuvarlak yapý bulunuyordu.
Hellenistik kulelerdeki gibi konik bir
dama sahipti. 16 korinth baþlýðý
bulunan sütunla bezenmiþti.
Ýçerisinde bir çok su künkü bulundu.
Serinlik amaçlý su devir daimi yapan
bir sistemi mevcuttu. Þans ve kader
tanrýçasý Tyche için yapýlmýþsa da

tacirlerin ve hýrsýzlarýn tanrýsý
Hermesin de heykeli bu tholosta
olabilir.
Agorada daha çok et, tavuk, balýk
satýlmaktaydý. Satýcýlarýn müþteriyi
kazýklamamasý için Agoranamos
denen tartý ve mal denetmi yapan
memurlar vardý.
Agoranýn hemen giriþinde kare bir
mermerin üzerinde et kancasý ve
bir býçak rölyefi görülür. Bu
kasaplarýn Roma devri reklamýdýr.
Maalesef, pervasýz hýrsýzlar yine
çalma teþebbüsünde bulunmuþlar,
yakalanacaklarýný anlayýnca
traktörden atýlan tek parça
kasap rölyef bloku çatlamýþtýr.
Bugün tekrar eski yerine konmuþtur.
Agorada sohbetler edilir, ticaretten,
politikadan, ekonomiden
konuþulurdu.
Dükkan önlerinde tavla masalarý
mevcuttu. Ýsteyenler bugünkü gibi
tavla partileri yapabilirdi.

Agoradan tekrar park yerine
yönelinir. Cihet olarak Kestros Irmaðý
ve iskeleler sol tarafta kalýr. Basilika
apsisinin önünden geçilir, eski
kafeteryanýn arkasýnda kalan
Plancia Magnanýn mezarýnýn az
ilerisinden tekrar bilet giþesine gelinir.
MS 7 yyda Arap akýnlarý Pergeyi
zor durumda býrakmýþtýr.
Antalya ilinin bu güzide örenyeri için
ayrýlan restorasyon ödenekleri
yetersizdir.
Prof. Dr. Haluk Abbasoðlu,
Pergenin arkeolojik park olarak
özelleþtirilmesi ve giþe gelirlerinin
bir kýsmýnýn yine Pergeye
harcanmasý gerektiðini ifade
etmektedir.
ARO rehberleri olarak biz de bu
fikrin gelecekte uygulanmasýný
Tarihe sahip çýkmak geleceðe
sahip çýkmaktýr düþüncesiyle
diliyoruz.

Rehberler agorada günlük Roma
yaþamý, ticaret, vergi sistemleri,
tanrýlarýn iþlevleri, antik dönemde
kaldýraç ve taþ kesme teknikleri ile
ilgili bilgiler verirler.

Zakkumlar Altýndan Agora, Fotoðraf: Atilla Þ. Nilgün
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Festival Halk Pazarý
Günümüzde festival denilince
belki çok sýradan organizasyonlar
gelir aklýmýza. Yýllar önce ise,
Antalya daha turizmle yeni yeni
tanýþmaya baþladýðýnda, þehrin
tanýtýmý ve þehre coþkun bir hava
katmak için festivaller düzenlenmesi
fikri, bütün Antalyalýlarý çok
heyecanlandýrmýþtý.
Ýþte o yýllarda festivallere
gelenlere hizmet veren, ayrý bir
renk katan yerel esnafýn da
Antalya Karaalioðlu Parkýnýn
Aslanlý Yol tarafýnda kurulan
stantlarýyla baþlar Festival Halk
Pazarýnýn öyküsü
Yýllarca her Festivalde bu
heyecanýn, coþkunun bir parçasý
olmuþlardýr, taa ki büyük yangýna
kadar. 1991 yýlýnýn 23-29 Ekim
günleri arasýnda kutlanan 28.
Antalya Altýn Portakal Þenliði
sýrasýnda Karaalioðlu Parkýnda
kurulan sergide yaþanan üzücü
bir yangýnda festivallerin renkli
yüzü olan esnaf büyük zarar
görmüþ ve sonrasýnda Doðu
Garajý denilen yerin bir süreliðine
kendilerine tahsis edilmesiyle
orada hizmet vermeye baþlamýþ
ve böylece Antalyada Festival
Çarþýsý adý ile bir alýþveriþ
merkezi doðmuþtu.

Dört yýl önce ise bugünkü yerine
geçmiþ, her geçen gün kendini
geliþtirerek daha iyi hizmet
vermeye baþlamýþtýr.
Festival Halk Pazarý, Aspendos
Bulvarýnýn tramvay Meydan son
duraðý ile kesiþtiði yerde
baþlayan, içinde 542 adet irili
ufaklý iþyerinin bulunduðu
tamamen kapalý bir alýþveriþ
alanýdýr. Ýçinde her türlü baharat,
tekstil ürünleri, ayakkabý, çanta
ve kemer, saat, hediyelik eþyalar
ve aksesuarýn uygun fiyatlarla
satýn alýnabileceði bir mekân.
Çarþýnýn hem yerli hem de
yabancý konuklarýný daha iyi
aðýrlayabilmesi için bir dernek
kurulmuþ ve bu derneðin
çabalarýyla Çarþýnýn 24 saat
güvenlik kameralarý ile izlenmesi
saðlanmýþtýr. Yine Çarþý içinde
özel güvenlik, özel temizlik ve
zabýta ekipleri sürekli görev
yaparak temiz, düzgün ve güvenli
bir ortam saðlamaktadýrlar.

Herkesin kendine uygun bir þeyler
bulabileceði, alýþveriþ yapmak
istemeyenlerin bile hoþça vakit
geçirebilecekleri nitelikli
kafeteryalar ve restoranlar faal
durumdadýr.
Biz rehberlerin sýk sýk karþýlaþtýðý
sorunlardýr yabancý konuklarýnýn
kendilerine uygun hediyelik eþya
bulamadýklarý ya da kandýrýldýklarý

Festival Halk Pazarý Derneðinin
kendi içinde yaptýðý esnafýn
eðitimi programlarý dýþýnda,
aralarýnda aldýklarý, kendilerince
Çarþý Anayasasý olarak
adlandýrdýklarý bir dizi kararlar
neticesinde, ziyaretçilerinden
gelecek þikayetleri en aza
indirmeyi hedeflemiþlerdir. Bu
kararlardan birkaçýný þöylece
sýralayabiliriz:
· Her esnaf üzerinde adý rahatça
okunabilecek þekilde yaka kartý
takacaktýr,
· Her iþyerinin görülebilir þekilde
numarasý olacaktýr,
· Hiçbir esnaf, vitrinine veya
dükkânýna bakan kiþileri rahatsýz
edecek sözlü ya da fiili davranýþta
bulunamaz,
· Hiçbir esnaf baþka yerlerden
alýþ veriþ yapmýþ müþterilere,
aldýklarý ürünler hakkýnda
kandýrýldýklarýný düþündürecek
þeyler söyleyemez,

· Her bir Çarþý esnafý, mekanlarýný
ziyaret eden kiþileri gerçek
anlamda bir konuk olarak görecek,
bir Anadolu geleneði ahilik örgütü
mensuplarý gibi çalýþacak, doðru
ve dürüst alýþveriþ kurallarýný
uygulayacaktýr,
· Oluþabilecek anlaþmazlýk veya
þikayetlerde sürekli kayýt yapan
kameralar aracýlýðýyla durum
yönetimce incelenecek, esnafýn
haksýz olmasý durumunda uyarýda
bulunulacak veya ceza-i yaptýrýmlar
uygulanacaktýr.
Bu birkaç madde bile iþlerini ne
kadar ciddiye aldýklarýný göstermiyor
mu sizce de?
Rehber arkadaþlarýmýzýn
gruplarýný buraya getirirlerken
yukarýdaki konularý ön bilgi olarak
vermeleri, hatta esnafýn
samimiyetle arkasýnda durduðu,
100 gr Elma Çayý vb toz meyve
çaylarýnýn 1-, nargilelerin 10-,
çantalarýn 15-  , yine 100 gr

hediyelik sade lokumlarýn 1-dan
baþlayan fiyatlarla satýlmakta
olduðu, ayakkabý boyatmanýn
2-  olarak sabit tutulduðu
bilgilerini vermeleri, biz rehberleri
olduðu kadar gelen konuklarýmýzý
da rahatlatacaktýr.

Centonun Restore Ettirdiði Balkonlu Mezar Örneði
Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Anemurium
Bilhan Subaþý

Kente ulaþmadan hemen önce
kentin tarihçesi ve isminin kökeni
hakkýnda otobüste bilgi vermemiz
bize kenti gezerken oldukça zaman
kazandýracaktýr. Ýlk olarak Latince
olan ANEMURÝUM kelimesini
açýklarsak, Anem: Burun, Ourium:
Rüzgâr anlamýna gelir ve yaz
sýcaðýnda bile rüzgârýn hiç
kesilmediði bu kente Rüzgârlý
Burun denilir. Türkiyenin güneyinin
en uç noktasý olan ANEMURÝUM
Kargagedik daðýnýn güney ve doðu
yamacýnýn denizle birleþtiði yere
kurulmuþ bir kenttir. ANEMURÝUM
MÖ 8. yüzyýlda Asurlularýn
egemenliðine girer. 6. yüzyýlda
Anadoluya giren Persler de bu
bölgede denetim saðlar.

Anamur, Milattan önce 333 yýlýnda
Büyük Ýskender'in doðuya yaptýðý
sefer sýrasýnda hâkimiyet altýna
alýnarak Makedon Krallýðýna
baðlanýr. Bu dönemde
ANEMURÝUM adýyla anýlan kentin
çevresinde yer alan kale surlarý,
çeþitli hâkimiyetlerce onarýmlar
yapýlarak günümüze ulaþýr. Kentin
çevresi kale görünümünü alan iç
içe iki dizi surla çevrilmiþtir. O
dönemde Mersin Soloi'den
Aspendos'a uzanan kýyý yolu
ANEMURÝUM'dan geçmektedir.
Büyük Ýskender'in MÖ 323'te
ölümünden sonra kurulan
devletlerden Selevkos'larýn eline
geçen yerleþim merkezi Milattan
önce I. yüzyýlda Roma egemenliðine
girer. Roma Ýmparatoru Caligula
doðu Akdeniz kýyýsýndaki kimi kýyý
kentleriyle birlikte Anemurium'u da
Kommagene krallýðýna verir.
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ANEMURÝUM Hitit döneminden
önce Kizuvatna krallýðýnýn etkisi
altýndadýr. Kizuvatna krallýðý zaman
zaman Hititlere baðlý kalmýþtýr.

Valerius Dönemi Gümüþ Sikkesi

Bazý araþtýrmacýlara ve ileri sürülen
görüþlere göre Hitit kralý 4. Tuthalia
MÖ 12. yüzyýlda kenti kendisine
sýðýnan Mattuvata isimli kiþiye
armaðan eder. Tuthaliadan
önceyse kentin Asurlularýn
hâkimiyetinde olduðu düþünülür.
Kentin sahibi olan Mattuvata,
Hititlerin zayýflamasýndan
yararlanarak Afyon'a kadar uzanan
bir prenslik kurar ve ANEMURÝUM
bu prensliðin baþkenti olur. Bir
müddet sonra kent Finikelilerin eline
geçer, Ýsairia, Selevkoslar, Romalýlar
ve Bizanslýlarýn egemenliði ile
devam eder. Kentin en eski
sahiplerinin ise Finikeliler olduðu
sanýlmaktadýr. Zira kazý çalýþmalarý
sonucunda henüz kesin yargýlara
varýlabilecek bulgulara
rastlanmamýþtýr.
Ýsanýn doðumundan önce 1.
yüzyýlda Romanýn hâkimiyetinde
bulunan þehir, Kýbrýs adasýna yakýn
oluþundan bir ara istasyon
konumunda olan ve ticaretin
geliþmesinde önemli rol üstlenen
Anemurium, ayný dönemde kara
yoluyla, Toros daðlarýndaki en
önemli Roma kentlerinden biri olan
Germanikapolis ile baðlantýlarýný
sürdürür. Bölgedeki doðal
kaynaklarýn ihraç edildiði önemli bir
ticaret ve liman kenti olur. Daha

sonra ise Doðu Roma (Bizans)
egemenliðine giren Anamur,
Bizanslýlar tarafýndan yýllar içinde
yeniden imar edilir.
Roma Ýmparatoru Caligula
tarafýndan tüm Kilikya kýyýlarý
Komegene kralý Antiochos'a (MS
38-72, bazý kaynaklarda MS 37-41)
verilir. Kral Antiochos kenti
idaresinde tutar. (Bu prensliðin
sýnýrlarý Ayaþ'tan Konya'ya kadar
uzanýr). MS 1. yüzyýlda kentin
çevresine korunma amaçlý kalenin
ilk surlarýnýn bu dönemde yapýldýðý
ortaya çýkar.
Kral Titus'tan Valerius'a kadar süren
döneme ait sikkeler antik kentte
yapýlan kazýlar sonucunda ortaya
konulmuþtur (Görsel için sf. 60a
bkz). Roma Ýmparatorluðunun iki
imparatorluk halinde ikiye
bölünmesiyle Anamur ve yöresi
Bizans Ýmparatorluðuna geçer (MS
395). MS 260'ta Sasaniler
tarafýndan ele geçirilir, 4. ve 5.
yüzyýllarda Toroslardan ve
Akdenizden gelen korsanlarýn
saldýrýlarý sonucu kent sýk sýk
tahribata uðrar.
650 yýlýnda Arap akýnlarýna uðrayan
kent bu tarihten sonra terk edilir.
Ýslam ordusu ise ilk defa kente halife

Hz. Ömer zamanýnda gelir ve kentin
fethini gerçekleþtirir. Bizans
döneminde Anadoluya yönelen
Arap akýnlarý Abbasi halifelerinden
Mansur zamanýnda baþlar (MS 8.
yy). Bu tarihten sonra Anadolunun
güneyindeki birçok yöre gibi Anamur
da Arap devletleri ve Bizans
Ýmparatorluðu arasýnda bir kaç kez
el deðiþtirir.

Türkler ise kente 11. ve 12.
asýrlarda gelir. 12. yüzyýlda
kent Türk egemenliðine
geçer. O günden bu güne
Türk egemenliði devam
etmektedir.

Liman Kilisesi,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Anemurium

Anemurium,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý
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Anemurium kentinin batý dünyasýna
tanýtýmý 19. yüzyýlda Ýngiliz Francis
Beaufort'un Akdeniz'de yaptýðý
keþiflerden sonra olur. Ýlk kazýlar
1960 yýlýnda Toronto
Üniversitesinden Elisabeth Alfoldi
Rosenbaum tarafýndan baþlatýlýr.
Daha sonra Kanada'lý Prof. James
Russel tarafýndan kazýlar ve diðer
bilimsel çalýþmalar sürdürülür. 2000
yýlýnda ise kazý çalýþmalarýna ara
verilir. Anemurium kentini yukarý ve
aþaðý Anamurium þeklinde iki
kategoride incelemek daha
doðrudur. En muhteþem yapýlar
olan surlar, üç adet hamam,
tamamlanmamýþ antik tiyatro,
yaklaþýk 900 kiþinin oturabileceði
büyüklükte inþa edilmiþ konser veya
gösteri salonu (odeon, görsel için
sf. 69a bkz.), aþaðý Anemuriumda
yer alýr.
Aþaðý Anemuriumda hem yapýlan
kazýlarda, hem de mevcut binalarýn
tabanlarýnda mozaikler bulunmuþtur.
Muhteþem bir yol þeklinde yapýlan
liman yolundaki kaldýrýmlarda da bu
mozaiklere rastlanmaktadýr. Bu
mozaiklerin bir kýsmý müzede
sergilenmekte, bir kýsmý ise
bulunduðu yerde etrafýndaki
mozaikler kopup kaybolduðu için
etrafý daðýlmamasý için horasan
harcýyla çevrilerek koruma altýnda

tutulmaktadýr. Geniþ mozaik
alanlarýn ise üzerleri ince kum,
bioteks kumaþ ve çakýl örtü ile
kapatýlarak muhafaza edilmektedir.
Kentin içme suyunu saðlayan su
kemerleri (aquadakt) surlarýn alt
kýsýmlarýndan þehri yukarýdan
geçerek antik kente ulaþýr. Þehir
içinde temiz suyollarý ve
kanalizasyon türü suyollarýna
bulunmaktadýr. Hamamlara suyun
direkt bu su yollarý ile geldiði
anlaþýlmaktadýr. Hýristiyanlýðýn ilk
yýllarýnda kurulmuþ birkaç kilise
yýkýntýsýna da rastlanmýþtýr. Gelin
þimdi tarihini ve içerisinde genel
olarak nelerin bulunduðunu
anlattýðýmýz bu kente nasýl
ulaþacaðýmýzý ve nasýl bir rota
izleyerek grubumuza doyurucu bir
tur yaptýrabileceðimize bakalým.
Öncelikle sizlere yardýmcý olabilmesi
için kentin fotoðrafý üzerinde gezi
rotasýný veriyoruz (Görsel için sf.
67ye bkz).

yöneldiðimizde 700 metre sonra
bilet giþesine ulaþýlýr. Giþeyi geçer
geçmez yolun sað tarafýnda tek ve
çift katlý, beþik tonozlu eve benzer
yapýlar görülür. Ancak bunlar ev
deðil Anadoludaki Roma
mezarlýklarýnýn en iyi korunmuþ
olanlarýdýr.
Bu mezarlar bölgede anlatýlabilecek
en önemli yapýlardýr. Bu mezar
yapýlarýnýn bütününe nekropol denir.
Nekro ölü pol ise polis yani þehrin
kýsaltmasýdýr ki nekropolis ölüler
þehri anlamýna gelmektedir.
Nekropolün genelinde, beþik tonozlu
yapýlar hâkimdir ve mezarlarýn
çoðunun tonozlarý olduðu gibi
durmaktadýr (Görsel için sf. 68e
bkz).

Antalya istikametinden gelirken
Anamura gelmeden 5 km önce Toki
evlerini geçer geçmez saðda
görülen levha bizi Anemurium antik
kentine yönlendirir. Ýsmi bile yanlýþ
olarak Anamurium yazýlý bu
levhadan dönünce 700 metre
ilerleyince yol yeniden ikiye ayrýlýr.
Yol ayrýmýndan saða doðru

Küçük Hamam Yapýsýndaki Eros Mozaiði,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Anemurium
Bu mezarlarýn kimisi tek baþýna
dururken bazýlarýnýn etrafý bir surla
çevrilerek günümüz aile mezarlýðý
þeklinde tasarlanmýþtýr. Bunlarýn
aralarýnda bulunan yollar herhangi
bir plana göre deðil geliþi güzel
yapýlmýþtýr. Bu mezar yapýlarýnýn en
yakýn benzeri Romada Ostia
yakýnýnda Isola Sacra üzerindeki
Pontus nekropolüdür. Gerçi Ýtalya
da birkaç nekropol alaný daha
bulunsa da hiç biri Isola Sacradaki
gibi ayakta kalamamýþtýr.
Bu sebeple, ancak bu mezarlýðý
Anemurium nekropolü ve onunla
ilgili Kilikya mezarlýk alanlarýyla
karþýlaþtýrabiliriz. Ýtalyadaki bu
mezarlarýn mimari ve dekoratif
unsurlarýnýn detaylý incelenmesi ise
Anadolu ile Roma imparatorluðunun
merkez kýsýmlarý arasýnda yakýn
iliþkiler bulunduðunu ortaya koyar.
Bu mezarlarla Anemuriumdakiler
arasýndaki belirgin ayrýlýk kullanýlan
yapý malzemesidir. Anemuriumda
bir kýsmý iþlenmiþ veya olduðu gibi
kullanýlmýþ moloz yerel kireç taþý
bloklar kullanýlmýþtýr.
Bu da diðer komþu þehirlerde
yapýlan yüzey araþtýrmalarý
sonucunda Anemuriumdakilerin
daha erkene tarihlenebileceðini
göstermiþtir. Bu mezar yapýlarý
arasýndaki en eski tarihli olanlar ise
genellikle basamaklý platform
üzerinde duran, baðýmsýz, beþik
tonozlu mezar odalarý olduklarý
anlaþýlýr; bunlar çok küçük kapýlý
yapýlardýr. Bu mezarlar kuzey-güney
ekseninde ve tepeye paralel

yapýlmýþ olup kapýlarý kuzey
yandadýr. Damlar kiremit kýrýklarý
eklemek suretiyle elde edilmiþ
pembe renkli, dayanýklý ve su
geçirmez bir sýva ile kaplanmýþtýr.
Cepheler ve muhtemelen arka
duvarlar belki taþlarý tümü ile
örtmeyen ince bir sýva tabakasý ya
da harçla kaplanmýþtýr. Bu tarz
mezarlarý daha çok park alanýnýn
yukarýsýnda görülebilecek ve A
bölgesi olarak kazýsýný yapan
kiþilerce adlandýrýlan bölgede
görebilmemiz mümkündür. Fakat
kentin doðusunda kalan B
bölümünde bu özelliklere sahip
mezarlarý görebilmemiz pek
mümkün deðildir.

genellikle cephede, bazen yan
duvarlardan birindedir. Ön odalarda
ince tabakalý fresk izlerine yer yer
rastlanýr. Bunlar mezarlarýn A
bölgesinde görülenlerden daha geç
bir devre ait olduðunu
göstermektedir.

Bu bölgedeki mezar yapýlarýnýn yan
duvarlarý yükseltilmiþ ve tonozla
kapanmýþ ve böylece yapý düz yada
kavisli, yahut da bir çeþit semer
damlý bir yapý olmuþtur. Bu yeni
damlar bazen çakýl taþý ile
kuvvetlendirilmiþ bir çeþit beton ile
kaplanmýþtýr. Duvarlarýn tonozlarý
üzerinde hala pembe sývasý
görülebilir. Mezarlarýn bazýlarýna bir
ön oda eklenmiþtir.

Bu balkonlar genellikle dýþtan bir
merdivenle ulaþýlabilecek þekilde
inþa edilmiþtir. Bu mezar kompleksi
içerisinde mezarlar ve ortada kalan
bahçe bir duvarla çevrilmiþtir. Bu
yapýlarýn üzerinde çeþitli þekillerde
niþler bulunmaktadýr. Ayrýca fresk
ve stuko bezemelerine, yer
mozaiklerine ve hatta bir tanesinde
duvar mozaiðine de rastlanmýþtýr.
Eski mezar odalarý çevresine inþa
edilmiþ olan büyük kompleks
mezarlarda üst katlarýn odalarý hep
doðu-batý ekseninde bir tonozla
örtülüdür, yani alt kattaki odalarla
dikey açý meydana getirirler; halbuki
diðer tiplerdeki iki katlý mezarlarda,
üst katlar alt kat odalarý ile ayný
yönde olabilirler.

Bu ön oda bir ziyaret odasý olarak
düþünülmüþtür. Mezara ziyarete
gelen kiþilerin ibadetlerini rahatça
yapabilmesi için tasarlanmýþtýr. Bu
tarz mezarlarýn hem ön odasý hem
arkadaki mezar odasý tek bir tonozla
örtülmüþ bu iki kýsým arasýna bir
bölme duvarý eklenmiþtir.

Anemuriumda rastlanan bir baþka
mezar tipi, çoðunlukla eski tip bir
yada iki mezar odasý etrafýnda,
bazen de yeni bir ünite olarak inþa
edilmiþ yapýlar topluluðudur.
Bunlarýn büyük boyutlu olanlarýnýn
etrafýnda banklar, eksedraya benzer
ek yapýlar ve deniz manzaralý
balkonlarý olan mezar tipleri vardýr
(Görsel için sf. 60a bkz).

B bölümünde bulunan mezarlar ise
doðu-batý doðrultuludur. Kapýlarý

Mezar Yapýlarý Ýçindeki Fresk Örneði,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý
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Bu tip mezarlar mezarlýðýn her iki
bölümünde de bulunur; Anemurium
nekropolüne özel karakterini veren
de bunlarýn varlýðýdýr. Her ne kadar
bu komplekslerin parçalarý daha
basit mezar odalarý ile bir çok ortak
özellikler taþýrlarsa da, birleþme þekli
bakýmýndan üniktirler. Anadolu
yazýtlarýnda çok yapýdan meydana
gelmiþ ve bahçeli mezarlardan söz
edilmekte ve baþka yerlerde de
mezarlarýn dýþarýsýnda avlu veya
bahçelere örnek bulunmaktadýr.
Anemurium'daki büyük mezar
kompleksleri ailenin yaþayan
üyelerinin, ölülerle beraber
bulunmak için burada belirli kutlama
günleri ve özel festivallerde ölülerin
de katýldýðýný düþündükleri, yemek
toplantýlarý yapmalarý, mezarýn
ölülerin oturduklarý yer olarak
düþünüldüðünü açýkça gösterir.
Bu inanýþ ve buna uyarak yapýlan
dini merasimler, özellikle cenaze
ziyafeti, hem putperest hem de
Hýristiyan yazýlý kaynaklarýndan iyi
bilinir. Fakat iyi incelenmiþ ve koruna
gelmiþ Roma devri mezarlarý
arasýnda yalnýz Isola Sacra ve
Ostia'da bu fikrin Anemurium'dakine
benzer þekilde mezar mimarîsi
üzerine etkisini görürüz. Bu italyan
mezarlýklarýndaki mezarlar,
Anemurium'dakilerden daha küçük
çaptadýr ve Anemurium'da bulunan
mezar kültü için gerekli donatýmýn
hepsi de buralarda bulunmaz. Isola
Sacra'da nispeten daha geniþ
avlular vardýr, bunlarýn bazen
kuyularý, bazen Anemurium'daki
mezar avlularýndan birindeki ile

karþýlaþtýrýlabilecek formda fýrýnlarý
vardýr. Anemurium'daki ziyafet
salonlarý ile karþýlaþtýrýlabilecek
odalar Ostia'da Via Laurentina
üzerindeki nekropolde görülebilir.
Julius Klaudius'lar devrine ait bazý
kolumbariumlarýn esas sellalarýnýn
üç tarafýnda banklar vardýr ve bunlar
büyük avlular içerisinde bulunurlar.
Ayrýca ya bir üst odaya, yada, daha
kuvvetli bir ihtimalle, açýk bir terasý
olan bir üst kata götüren merdivenler
de vardýr. Bu tip teraslar için
kullanýlan vigilium, solarium gibi
terimlere Ostia'daki mezar yazýtlarýnda rastlanýr ve buradaki bazý
mezarlarda mozaikle kaplanmýþ düz
damýný yahut da mezarýn balkonunu
hatýrlarýz. Böylece Anemurium'daki
büyük mezarlarýn detay farklarý ve
daha fazla form zenginliklerine
raðmen, buradaki ruhun ve dinî
merasimin Ostia ve Portus
mezarlýklarýndakine benzediði
görülür.
Mezarlar hakkýnda bu bilgileri
verdikten sonra görevli kulübesine
varmadan, dikkat levhasýný()
geçtikten hemen sonra grubumuzu
araçtan indirip yamaca doðru
adýmladýðýmýzda bir patika görürüz.
Bu patika bizi Nekropol Kilisesine
götürür. Nekropolisin kuzey
kýyýsýnda bazilika planýnda inþa
edilmiþ olan yapý üç neften oluþur.
Antik bir yapýnýn üzerine MS 400
yýllarýnda yapýlýr. Kilise yapýsýndan
geriye kalan en korunmuþ kýsmý
apsis bölümüdür. Yapýda inþa
malzemesi olarak genellikle az bir
iþçilik gösteren kireç taþý

kullanýlmýþtýr. Bu yapýnýn güneykuzey doðrultusundaki uzunluðu
17,60 mdir. Orta kýsmýnýn geniþliði
ise 5,65 mdir. Yan neflerin her birinin
geniþliði ise 2,55 mdir. Orta nefin
ikiþerden yedi sütunla bir birine
paralel sütunlarla taþýndýðý bugün
arazide hala görebileceðiniz sutun
kaidelerinden de anlaþýlmaktadýr.
Kuzeydeki giriþin sol kýsmýndaki
bölüm vaftiz bölümü olarak
kullanýlmýþtýr. Erken dönem
bazilikalarýnda genellikle karþýmýza
çýkan basit geometrik desenli
mozaikleri burada da görebilmek
mümkündür. Vaftiz bölümünün
giriþinde bazý kýsýmlarý zarar görse
de üzeri yazýtlý bazý mozaiklere
rastlanmýþtýr. En ince iþlenmiþ
mozaikler ise apsisin hemen ön
kýsmýnda yer alýr ve günümüzde
üzerleri koruma amacýyla kapalý
durmaktadýr. Buradan çýkarýlan bir
mozaik bugün Anamur müzesinde
sergilenmektedir. Bu mozaik
üzerinde solda leopar ve saðda
oðlak bir yýlanýn sardýðý palmiye
aðacýnýn her iki tarafýnda
resmedilmiþtir. Ýbrani Peygamberi
Septuaginthten aktarýlan metin
(11,6) Ve küçük bir çocuk onlara
yol gösterecek ve leopar oðlak ile
uzanacak yazmaktadýr. Nekropolis
kilisesi 5. yyýn baþlarýndan 7. yy
baþlarýna kadar kullanýlýr ve 7. yyda
þehir terk edilmeden önce kilisenin
kullanýmý da azalmaya baþlar.
Ancak ortaçaðda bile güney ara
yolun doðusunun sonu ve kilisenin
apsisi hala kullanýlmaktaydý.

Nekropol Kilisesi,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Anemurium
Buradan aþaðýya doðru
baktýðýmýzda iki kilise kalýntýsý daha
görülebilir. Bu kiliselerinde nekropolis
kilisesiyle çaðdaþ olduðu bilinmekle
birlikte detaylý bir bilgimiz yoktur.
Buradan geldiðimiz yolu takiben
park alanýna doðru ilerlediðimizde
park alanýnýn hemen arkasýnda
deniz tarafýnda bir hamam yapýsýyla
karþýlaþýrýz.
Bu yapý Küçük Hamam olarak
tanýmlanan ve MS 5. yya tarihlenen
Anemuriumdaki dört hamam
yapýsýnýn en geç inþa edilen ve
diðerlerine göre daha küçük
yapýldýðýndan bu adý almýþ bir
yapýdýr. Daha küçük olan bu hamam
þehrin kuzey doðusunda yer alýr.
Küçük olmasýna raðmen yapýnýn
soðuk(frigidarium),ýlýk (tepidarium)
ve sýcak (Caldarium) bölümleri
vardýr. Zemini moziklerle süslü olan
bu yapý hamam olarak çok kýsa bir
süre kullanýldý ve MS 6. yyýn
sonunda kullanýmý bitti. MS 7. yyda
tekrar kullanýlmaya baþlandý. Bina
yaklaþýk olarak 660 yýllarýnda
tamamýyla terk edildi. Yapýnýn
ayakta kalabilmiþ kaldarium
bölümünün apsis tarafýnda kýsmen
görülebilen bir yazýt vardýr. Nestor
ve Anastasia isimleri kýsmen
okunmaktadýr. Bu yazý mor bir
zemin üzerine beyaz olarak
yazýlmýþtýr. Apsisin yarý kubbesi
üzerinde iki tavus kuþuyla alt
kýsýmda bir yelpaze ve iki erosun

görüldüðü akhantus demetiyle
dekore edilmiþ kýsým görülür.
Eroslardan biri ayaktadýr ve kollarýný
baþýnýn üzerinde dans eder gibi
birleþtirmiþtir. Baþý gözükmeyen
diðer eros ise oturur þekilde
betimlenmiþtir. Burada
göremediðimiz ve buradakilerden
daha büyük olan eros ise kazý
sýrasýnda yerde ve ayrý bir parça
olarak bulunmuþtur. Kazýyý yapan
ekip bu parçanýn doðu duvarýndan
geldiðini ileri sürer. Peki neden
böylesi eros ve tavus kuþu
motifleriyle süslenmiþtir? Bunun
sebebi insanýn banyo yapma
sýrasýnda duyduðu rahatlama hissini
doruk noktasýna çýkarmak belkide
kiþilerin kendilerini sanki bir cennette
hissetmelerini saðlamaktýr.
Eros, tavuskuþu ve akanthus
süslemelerini Anemuriumun mezar
yapýlarýnda da görebilmemiz
mümkündür (Görsel için sf. 63e
bkz). Bu süslemelere benzeyen
akhanthus demetlerini
Aphrodisiasýn tetrapylonu üzerinde
de görebilmemiz mümkündür.
Ancak buradaki akhantus süslemesi
Anemuriumdakinden önceye
tarihlenmektedir. Anemuriumdaki
bu cam mozaik kullanýmý buradaki
maddi refahý da iþaret eder. Zira bu
dönem için cam mozaik yapýmý
oldukça külfetli bir iþtir.
Buradaki yapýyý da gezdikten sonra

tam karþý çaprazýnda modern yolun
kenarýnda resimde gördüðümüz
mezar yapýsýnýn önündeki patikayý
takip ettiðimizde grubumuza
içerisinde freskler bulunan bir mezar
yapýsý ile Centonun kültürel iliþkiler
programý çerçevesinde yapýlan
yardýmlarla restore edilen balkonlu
mezar yapýsýný gösterebilirsiniz
(Görsel için sf. 60a bkz). Mezar
yapýlarýndan daha önce
bahsettiðimiz için burada tekrar
deðinmeyeceðim.
Centonun restore ettiði evin
önündeki patikadan batýya doðru
ilerlediðinizde karþýmýza önce kentin
geliþmesi sonucu yeniden sýnýrlarý
belirleyen ikinci sur duvarý çýkar.
Anemuriumda 1,5 km uzunluðunda,
8 m yüksekliðinde mavi kireç
taþýndan inþa edilmiþ ve yer yer
korunmuþ olan sur duvarlarýnýn
kalýntýlarý görülür. Bir yazýtta MS
383te Isaura Valisi Matronianusun
emriyle surlarýn askeri bir alay
tarafýndan yapýldýðý kaydýna
rastlanýr. Bu surun batýsýnda ve
bitiþik, denizi yukarýdan gören MS
2. yydan kalan tiyatronun caveasý
(oturma sýralarý) 60 m çapýnda olup
oturma sýralarýndan herhangi bir
bulgu kalmamýþtýr. Geçtiðimiz
yýllarda caveaya ait bölümlerin
bulunmasýyla iliþkili tiyatronun tam
ortasýnda yapýlan sondaj
çalýþmasýnda herhangi bir buluntuya
rastlanmamýþtýr.

Küçük Hamam,
Fotoðraf: Bilhan Subaþý
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Anemurium Gezi Planý, Hazýrlayan: Bilhan Subaþý

Çevredeki yaþlý insanlarla yaptýðýmýz
sohbetler sýrasýnda onlarýn büyükleri
zamanýnda bu bölgeye taþlýk
dendiðini öðrendik. Yani bugün
buradan alýnan oturma sýralarý
Anemurium çevresindeki eski evlerin
temellerinde bulunabilmesi mümkün.
Sahne yapýsýyla iliþkili yine somut bir
veri bulunmamaktadýr. Tiyatronun
hemen önündeki patikadan modern
yola indiðinizde odeon yapýsýnýn
hemen doðusunda bugün üzeri
toprakla kapalý bir boþluk görürsünüz.
Bu yapý literatüre özel ev olarak
girmiþtir. Soldaki resimde görülen
mozaikler photoshop programýyla
buraya yerleþtirilmiþtir. Ve orijinal
yerlerindedir. Kamu binalarý gibi
özel evlerin birçoðu da mozaikler ve
fresklerle dekore edilmiþti. Genellikle
diðer yapýlarda olduðu gibi yöresel
kireçtaþý kullanýlarak inþa edilen bu
ev ve evin içini gördükten sonra
Anemuriumun önceki þehir hayatýnýn
ihtiþamý bizi etkiler. Çok azý
korunabilmiþ, tonozlu tek bloktan
oluþan iki katlý olan bu evin içerisinden
çýkarýlan mozaiklerde yunus balýklarý
ile Tetysi, yanýnda ise bir daire
içerisinde rüzgârgülünü andýrýr
geometrik bezemelerle süslü mozaik
görülmekteydi. Bugün bu mozaiklerin
üstü özel bir koruma ile kapatýlarak
olduðu yerde býrakýlmýþtýr. Evin
güneyinden çýkarýlan mozaik ise
palmiye yelpazesi þeklinde elinde

palmiye dalý tutan ve üzerinde bol
dökümlü bir elbise bulunduran
Nikeyi (zafer tanrýçasý) Anamur
Müzesinde görebilmemiz
mümkündür. Özel evin hemen
batýsýnda Odeon bulunmaktadýr.
Bu yapý 30 m uzunluðunda 20 m
geniþliðinde 15 oturma sýrasý
bulunan ve yaklaþýk 900 kiþiyi
içerisine alabilen bir yapýdýr. Bu
yapýnýn muhtemelen üzeri bir çatý ile
kapatýlmýþtý. MS 2. yya tarihlenen
yapýya seyirci giriþi kuzeydeki yarým
daire biçiminde, altý basamaktan
oluþan ve simetrik olarak duran iki
kapýdan yapýlmaktaydý. Burada bazý
küçük oyunlar, müzik dinletileri, kýþ
döneminde yapýlacak özel eðlenceler
düzenlenmekteydi.10 m
uzunluðunda, 2,5 m derinliðinde ve
1m yüksekliðinde bir sahne kýsmý
bulunmaktadýr. Oldukça dar bir
koridora benzer kulis kýsmý vardýr.
Anemuriumda boulleterion (meclis
binasý) a rastlanmamasýndan dolayý
burasý ayný zamanda halk meclisinin
de toplandýðý ve kent için önemli
kararlarýn alýndýðý bir salon olarakta
kullanýlmýþ olmalýdýr. Odeon
tamamen Roma mimari geleneðine
baðlý olarak oturma sýralarý kemerler
üzerine inþa edilmiþtir. Ayrýca kuzey
kýsýmda hiç pencere bulunmamasý
burasýnýn kýþ dönemlerinde
kullanýlmýþ olabileceði görüþünü
kuvvetlendirmektedir. Bu yapýnýn

kuzeydeki giriþlerinden doðu
tarafýnda kalan kapýsýndan girip
aþaðýya inerek yine doðudaki dehlizli
giriþe yönelip odeonun altýndan
geçildiði esnada inþa tekniði
hakkýnda bilgi verebilir ve
koridorlardaki zengin mozaik
süslemelerini gösterebilirsiniz. Batý
tarafýnda sahne yapýsýna varmadan
önce sað tarafta tahrip olan bir
bölümden çýkarak patikayý takiben
Halk Hamamýna ulaþabilirsiniz.
Anemuriumdaki en iyi korunmuþ
binadýr. MS 3. yydan kalma geniþ
bir hamam kompleksidir. 30
basamaklý bir merdivenle çýkýlan bu
banyonun giriþi kuzeydendir. Birçok
bozulmamýþ çatý kemerleri hala
varlýðýný sürdürmektedir. Çeþitli
dönemlerden mozaikler ve buna
baðlý dekoratif parçalar hamamýn
içinde bulunmuþtur. Odalarý yer altý
ýsýtma sistemiyle ýsýtýlmýþ olan yapýnýn
insan boyu yüksekliðinde ki
kýsmýndan borular yardýmýyla
duvarlarýn ýsýtýlmasý da saðlanmýþtýr.
Bu borular piþmiþ topraktandýr.
Hamam yapýsýnýn içine girildiðinde
orta kýsmýn ortasýna yakýn bir
bölümünde bir taþ bulunmaktadýr.
Bu bazý kiþiler tarafýndan Türk
hamamlarýnda görülen göbek taþýna
benzetilmektedir. Ancak bu konuyla
yakýndan uzaktan alakasý yoktur.

Anemurium

Nekropolisten Stadelin görünüþü, Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Bu taþ ve çevresindeki diðer mimari
parçalar çeþitli dönemlere ait dekoratif
süsleme unsurlarýnýn kýrýlmýþ olan
parçalarýdýr. Hamam farklý
dönemlerde çeþitli onarýmlar gördüðü
için kesin bir plan vermez. Ancak
geniþ olan orta mekan tepidarium
olmalýdýr. Solda frigidarium saðýnda
kalan ve günümüzde net olarak
görülen taban döþemeleriyle
caldarium oldukça iyi korunmuþtur.
Hamamýn güneybatý ucunda ise
kurna diyebileceðimiz üç mimari
unsur ve bunlarýn üstlerinde
çeþmelerin yerleri görülebilmektedir.
Grubumuzu hamamýn batý tarafýndan
çýkardýðýmýzda ve kuzeye
döndüðümüzde hamam yapýsýnýn
arkasýnda kalan yan yana üç kemerli
kýsým görülür. Su kemerlerinden
hamama ulaþan su burada depolanýr
ve hamam yapýsýna buradan verilir.
Bu yapýnýn hemen üst tarafýnda ise
aquadakt (su kemeri)ý göre bilirsiniz.
Anemurium içme suyunu
yakýnlarýndaki kaynaklardan iki farklý
su kemeriyle karþýlýyordu. Su tesisatý
genellikle kayalarýn oyulmasýyla
oluþan kanallardý.
Özel evin hemen batýsýnda Odeon
bulunmaktadýr. Bu yapý 30 m
uzunluðunda 20 m geniþliðinde 15
oturma sýrasý bulunan ve yaklaþýk
900 kiþiyi içerisine alabilen bir yapýdýr.
Bu yapýnýn muhtemelen üzeri bir çatý
ile kapatýlmýþtý. MS 2. yya tarihlenen
yapýya seyirci giriþi kuzeydeki yarým
daire biçiminde, altý basamaktan
oluþan ve simetrik olarak duran iki
kapýdan yapýlmaktaydý. Burada bazý
küçük oyunlar, müzik dinletileri, kýþ

döneminde yapýlacak özel eðlenceler
düzenlenmekteydi.10 m
uzunluðunda, 2,5 m derinliðinde ve
1m yüksekliðinde bir sahne kýsmý
bulunmaktadýr. Oldukça dar bir
koridora benzer kulis kýsmý vardýr.
Anemuriumda boulleterion (meclis
binasý) a rastlanmamasýndan dolayý
burasý ayný zamanda halk meclisinin
de toplandýðý ve kent için önemli
kararlarýn alýndýðý bir salon olarakta
kullanýlmýþ olmalýdýr. Odeon (Görsel
için sf. 69a bkz) tamamen Roma
mimari geleneðine baðlý olarak
oturma sýralarý kemerler üzerine inþa
edilmiþtir. Ayrýca kuzey kýsýmda hiç
pencere bulunmamasý burasýnýn kýþ
dönemlerinde kullanýlmýþ olabileceði
görüþünü kuvvetlendirmektedir. Bu
yapýnýn kuzeydeki giriþlerinden doðu
tarafýnda kalan kapýsýndan girip
aþaðýya inerek yine doðudaki dehlizli
giriþe yönelip odeonun altýndan
geçildiði esnada inþa tekniði
hakkýnda bilgi verebilir ve
koridorlardaki zengin mozaik
süslemelerini gösterebilirsiniz. Batý
tarafýnda sahne yapýsýna varmadan
önce sað tarafta tahrip olan bir
bölümden çýkarak patikayý takiben
Halk Hamamýna ulaþabilirsiniz.
Anemuriumdaki en iyi korunmuþ
binadýr. MS 3. yydan kalma geniþ
bir hamam kompleksidir (Görsel için
sf. 70e bkz). 30 basamaklý bir
merdivenle çýkýlan bu banyonun giriþi
kuzeydendir. Birçok bozulmamýþ çatý
kemerleri hala varlýðýný
sürdürmektedir. Çeþitli dönemlerden
mozaikler ve buna baðlý dekoratif
parçalar hamamýn içinde
bulunmuþtur. Odalarý yer altý ýsýtma
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sistemiyle ýsýtýlmýþ olan yapýnýn insan
boyu yüksekliðinde ki kýsmýndan
borular yardýmýyla duvarlarýn
ýsýtýlmasý da saðlanmýþtýr. Bu borular
piþmiþ topraktandýr. Hamam
yapýsýnýn içine girildiðinde orta kýsmýn
ortasýna yakýn bir bölümünde bir taþ
bulunmaktadýr.
Bu bazý kiþiler tarafýndan Türk
hamamlarýnda görülen göbek taþýna
benzetilmektedir. Ancak bu konuyla
yakýndan uzaktan alakasý yoktur. Bu
taþ ve çevresindeki diðer mimari
parçalar çeþitli dönemlere ait dekoratif
süsleme unsurlarýnýn kýrýlmýþ olan
parçalarýdýr. Hamam farklý
dönemlerde çeþitli onarýmlar gördüðü
için kesin bir plan vermez. Ancak
geniþ olan orta mekan tepidarium
olmalýdýr. Solda frigidarium saðýnda
kalan ve günümüzde net olarak
görülen taban döþemeleriyle
caldarium oldukça iyi korunmuþtur.
Hamamýn güneybatý ucunda ise
kurna diyebileceðimiz üç mimari
unsur ve bunlarýn üstlerinde
çeþmelerin yerleri görülebilmektedir.
Grubumuzu hamamýn batý tarafýndan
çýkardýðýmýzda ve kuzeye
döndüðümüzde hamam yapýsýnýn
arkasýnda kalan yan yana üç kemerli
kýsým görülür. Su kemerlerinden
hamama ulaþan su burada depolanýr
ve hamam yapýsýna buradan verilir.
Bu yapýnýn hemen üst tarafýnda ise
aquadaktý (su kemeri) görebilirsiniz.
Anemurium içme suyunu
yakýnlarýndaki kaynaklardan iki farklý
su kemeriyle karþýlýyordu. Su tesisatý
genellikle kayalarýn oyulmasýyla
oluþan kanallardý.

Nekropolisi ve aþaðý þehri geçen
MS 3. yydan kalan alt kýsýmdaki su
kemeri stadel duvarlarý boyunca
izlenebilir. Kalýn kemerlerin
çevrelediði iyi korunan bu kanal
herhangi bir restorasyon
görmeksizin tüm orijinalliði ile
görülebilir. Yukarýdan geçen su
kemeri aþaðýdaki kemere paralel
olarak uzanýr. Yamaç üzerinde
devam eden bu suyollarýndan
borular yardýmýyla kentteki yapýlar
veya bunlarýn depolarýna taþýnmýþtýr.
Peki, MS 3. yy öncesi nasýldý?
Bu sorunun yanýtý Stadelin en üst
noktalarýnda, aþaðý kentte
Centonun restore ettiði mezarýnýn
altýndaki bugün kazý deposu olarak
kullanýlan alanda ve deniz kýyýsýna
doðru yapýlmýþ bir çok sarnýç
gösterilerek açýklanabilir. Batýya
stadele uzanan patika takip edilirse
Türkiyenin Akdenizdeki en güney

ucu olan Anamur burnu ve fenerin
olduðu bölüme ulaþýlýr. Ancak bu
süresi kýsýtlý gruplar için tavsiye
edilmez. Çünkü fenere gidip
dönmek 35 dakikanýzý alýr. Bu
yapýlar hakkýnda bilgi verdikten
sonra patika yolu takiben aþaðýdaki
modern yola ulaþýlýr.
Batýya doðru devam edildiði zaman
sahile ulaþýlýr. Burada Türkiyenin
en temiz denizi yukarýsýnda stadel
ve hemen sahilde liman yapýlarýna
ait mimari parçalar görülür. Stadelin
üç tarafý dik uçurumlarla çevrilidir.
Genellikle yöresel kireç taþýnýn
kullanýldýðý görülür. Duvar iþçiliði
bakýmýndan da kaba bir iþçilik
sergiler. Uzun bir duvarý vardýr ki bu
duvarý açýlý duvarlar ile kuleler
güçlendirir. Stadele ait yapýlarýn
birçoðu ortaçaða aittir. Bazý
buluntular da antik dönemi iþaret
eder. Stadel duvarý ve su kemerinin
kesiþtiði noktada hellenistik döneme

ait dikdörtgen bir kule ve küçük bir
antik yapý kalýntýsý tespit edilmiþtir.
Bu yapýlarý kuzey duvarýnýn orta
kýsýmlarýnda görebilmemiz
mümkündür. Stadel kademe
kademe yükselen bir yolla sahiptir.
Bu alanda görülen yapýlar
ortaçaðlarda da kullanýlmýþtýr.
1225te Selçuklu fetihlerinden sonra
13. yyda bu alan tamamen terk
edilmiþ ve yerini Mamure Kalesine
býrakmýþtýr.

Odeon, Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Anemurium

Hamam, Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Sahilde görülen kalýntýlar burada
yoðun bir deniz ticareti olduðunun
kanýtýdýr. Deniz içerisinde kýyýdan 2
m uzakta silueti görülen yapýlar
rýhtýma ait kalýntýlardýr. Bu kalýntýlarýn
arasýnda daha geç bir döneme ait
olan bir kilise yapýsý vardýr ki bu
kilisenin adý Kutsal Apostal
Kilisesidir. Tam sahilde þehrin deniz
tarafýndaki surlarýnýn önünde MS 5.
yya ait üçayaklý bazilikanýn uzunluðu
27,50 m geniþliði ise 15,15 mdir.
Orta kýsmýn kuzeybatý köþesindeki
mozaiðin dayanýklý kýsmý bir çerçeve
örneðidir.
Tek baþýna ya da çift olarak kuþlarla
süslenen daire ve oval birbirine
geçmiþ meneviþ zincirlerinden
ibarettir. Ýyi korunmuþ olan giriþteki
mozaik zemin lotus bantlarý ve
meneviþlerin iç içe geçmesiyle

dizayn edilmiþtir. Orta kýsma geçiþi
saðlayan geniþ kapýnýn önündeki
giriþin merkezinde Erkek kardeþlik
Philiaxson hakkýndaki bir efsaneyle
Tabella Ansata yazýlýdýr. Metnin
tamamý þu þekilde çevrilebilir; Kutsal
Apostolun þefaati üzerinden
buradaki ayný düþüncedeki insanlar
güçlendirildi; onlar giriþ mozaiðini
yenilediler; onlarýn dualarý üzerinden
bize merhamet bahþedildi; 15 yýllýk
sürecin 5. yýlýnda eylül ayýnda.
Bu yazýlý kanýta göre giriþteki mozaik
5. yyýn sonunda ya da 6. yy
baþlarýnda yenilendi. Tanýmlanan
bazilikalarýn yaný sýra paleastranýn
kuzeyinde uzanan küçük bir tane
(halk arasýnda hazine kilisesi diye
bilinir) ve onunda kuzeyinde bulunan
bir diðer kilise olmak üzere iki kilise
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daha vardýr. Burada ki mozaiklerin
üzeri kapalý olduðundan görsel
anlamda gruba gösterilebilecek bir
þey yoktur. Sadece burada deniz
dalgalarýnýn tahrip ettiði mozaik
kýsmý gösterilebilir.
Buradan deniz suru boyunca
ilerleyip surun kesintiye uðradýðý
noktadan kuzeye doðru
döndüðümüzde orijinal giriþ kýsmý
korunmuþ olan paleastranýn
içerisine ulaþýrýz. Paleastra antik
gymnasiumlarýn güreþ ve beden
eðitimi yapýlan bir bölümüdür. Burasý
önemli bir bölümdü; spora özgü
yapýlar iyice ileri bir mimari biçim
kazandýðýnda en niteliksel bölüm
palaestraydý. Gymnasium ile
palaestranýn arasýnda bazý farklýlýklar
vardýr.

Örneðin palaestranýn erkek çocuklar, gymnasiumun ise genç erkekler
için olduðu ya da gymnasiumlarýn
kamusal, palaestralarýn özel yapýlar
olduðu söylenmiþtir. Fakat gerçekliði
çok sýnýrlýdýr. Büyük þehirlerde bir
palaestranýn yaný sýra iki yada daha
çok gymnasium vardýr. Buradaki
merdivenlerden çýkýnca paleastranýn
orta kýsmýna ulaþýlýr.
Paleastra þehrin deniz tarafýndaki
sur ve batýsýnda bir hamam
yapýsýyla bitiþiktir. 1000lik alana
yayýlý bu bölüm Trikonkhostu.
Trikonkhos, üç tane yarým daire
planlý yarým kubbe örtülü mekânýn
bir merkezi ana mekâna
eklendirilmesiyle oluþmuþ yapý tipidir.
Roma ve erken Hýristiyan
mimarisinde görülür. Buna benzer
bir baþka yer ise Sidede
piskoposluk bazilikasýnýn kuzeyinde
üç apsis kapsayan bir trikonkhos
bulunmaktadýr.
Paleastranýn zemini mozaik taþlarla
döþelidir. Doðu Roma (Bizans)
Ýmparatorluðu zamanýnda ticari bir
yere dönüþür. Paleastranýn hemen

batýsýnda bitiþik olan hamam
yapýsýnýn inþasý MS 4. yydan
önceye tarihlenir. 4. yy ortalarýnda
iþlevi sona eren bu bina neredeyse
bir yüzyýl sonra baþka amaçlar için
kullanýlýr.

Bu hamam yapýsý içerisindeki
bölümler kýsaca anlatýldýktan sonra
otoparkýn olduðu alana doðru
ilerlenir. Bu gezi güzergâhýný gezdirip
anlatmanýz yaklaþýk olarak bir saat
on beþ dakikanýzý alacaktýr.

Paleastranýn hemen Güneyinde ise
bitiþik olarak inþa edilmiþ olan
hamam yapýsý MS 250 yýlýnda inþa
edilmiþtir. Bu hamamýn
paleastradan giriþ tarafýnda
Anemuriumda eski bir gelenek olan
sade bir öðüt olan KALO Ýyi
banyolar yazýlýdýr. Bu yukarýda
görülen resmin sol tarafýndaki büyük
niþin hemen önünde bulunmaktadýr.
Bizans döneminde þehrin þansý
azalýr.

Ayrýca bu yazýnýn hazýrlanmasýnda
bana büyük destek veren deðerli
meslektaþým Anamur Müzesi
Arkeologlarýndan Murat Kalasla
yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda
bu rotanýn kolay izlenebilmesi için
olabilen en kýsa sürede yönlendirme
levhalarýnýn konularak patikalarýn
daha kullanýþlý olabilmesi için çaba
sarf edecekleri sözünü aldým.
Makalemin belirli aþamalarýnda
destek olan E.Aslýhan Yýlmaz ve
Murat Kalasa desteklerinden dolayý
teþekkürü borç bilirim. Bugüne kadar
Anemurium antik kentiyle iliþkili böyle
bir çalýþmanýn olmamasý ve
yeterince tanýtýlamamýþ olmasý beni
oldukça üzmekteydi. Umarým ARO
Dergide ilk defa yayýnlanacak bu
çalýþmamýz tüm rehberlerimize ve
konuya ilgi duyanlara rehber olur.

Hamam kültüründe deðiþikliðe
neden olan su ve ýsýnma problemleri
ile karþýlaþan kentte bu yapýda
nasibini alýr. Odalarý artýk yýkanmaya
deðil de kireç ocaðý, çömlekçilik ve
cam iþlemeciliði gibi çeþitli
alanlarda kullanýlmaya baþlanýr.
Anemuriumun hamam
ihtiyacýný ise kentin giriþindeki
küçük hamam yapýsý karþýlar.

Yararlanýlan Kaynaklar;
- Öðr.Gör.Bilhan SUBAÞI (Arkeolog) Mersin Üniversitesi Anamur MYO Turist Rehberliði Bölümü
- Elisabeth ALFÖLDI - ROSENBAUM, Anamur Nekropolü, Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, Seri VI,No:12,Ankara,1971
- Sheila CAMPBELL, The Mosaics of Anemurium, Pontifical Instýtute of Mediaeval Studies, Canada,1998.
- Secda SALTUK, Arkeoloji Sözlüðü, Ýnkýlap Kitabevi, Ýstanbul,1990
- Celal TAÞKIRAN, Anemurium, Silifke
- Vehbi UYSAL, Kutlay ALAN, Anemurýum the Mamure Fortress,Elgen Turizm Yayýnlarý LTD. ÞTÝ. ,Alanya

Paleastra Önünde Ýyi Banyolar Yazan Mozaik, Fotoðraf: Bilhan Subaþý

Pergeden Yalvaça
400.000 adým
Recep Yavuz

28 Haziran 2008 günü Roma
Katolik Kilisesinin lideri Papa 16.
Benediktus, Aziz Paul'un
doðumunun ikinci bin yýlý
vesilesiyle dünya çapýnda bir yýl
sürecek anma etkinliklerini
Roma'da yönettiði ayinle resmi
olarak baþlattý ve 2008 ile 2009'u
St. Paul Yýlý ilan etti. Gerek basýlý
gerekse görsel basýnda bu haber
az da olsa yer aldý ancak büyük
bir ihtimale çoðumuz için çok da
önemsenmeyecek nitelikteydi.
Halbuki haberin içinde bizi gerek
tarihsel, gerek kültürel gerekse
ekonomik açýdan ilgilendiren
birçok ayrýntý gizli.
Çünkü her þeyden öte Aziz Paul
diye anýlan Hýristiyan dünyasýnýn
bu çok önemli þahsiyetinin bu
topraklarda yaþayan herkesle
ortak bir yönü var. Kendisi
Anadolulu olup, Tarsus'ta
dünyaya gelmiþtir.
Her ne kadar anma etkinliklerinin
merkezi, aðýrlýklý olarak Roma
olsa da, kendisinin Roma'da çok
az bulunduðu ve yaþadýðý, ayrýca
ömrünün büyük bir bölümünü
doðduðu topraklarda geçirdiði
gerçeðinden yola çýkarak
ayaðýmýza kadar gelen fýrsatýn
mutlaka iyi deðerlendirilmesi
gerekiyordu.

Milyonlarca Ýsevi dinine mensup
insan bir yýl boyunca
Hýristiyanlýðýn kutsal saydýðý
mekanlarý, özellikle Aziz Paul'un
iz býraktýðý þehirleri ziyaret
edecek. Türkiye'nin dini mirasý
göz önünde bulundurulduðunda
teorik olarak yine milyonlarca
insanýn yurdumuzun dört bir
köþesine gelip kutsal kabul
ettikleri mekanlarý gezmeleri
muhtemeldir. Ancak sorun þu ki
bu insanlarýn çoðu Ýncil de bahsi
geçen ve Hýristiyan dünyasýnýn
kutsal saydýðý birçok þehir ve
mekanýn
Türkiye'de
bulunduðundan haberi yok.
Bundan dolayý Turizm sektörü
için ciddi bir potansiyel oluþturan
ve kültür turlarý ile kolaylýkla
birleþtirilebilen dini motifli
programlar hak ettiði ilgiye bir
türlü ulaþamýyor. Bunun yaný sýra
rekabet þartlarýndan dolayý zengin
içerikli haftalýk dini turlar maalesef
gün ve gün kan kaybediyor.
Türkiye'nin her köþesinde
Hýristiyanlýk dünyasý için çok
önemli merkezler bulunuyor.
Özellikle Ege, Kapadokya ve
Akdeniz Bölgeleri bu konuda ön
plana çýkýyor. Efes harabelerinin
yakýnýndaki Meryem Ana Evi, yine
Efes yakýnlarýnda bulunan St.
Jean Kilisesi, bir zamanlar
Hýristiyanlýk tarihinin en eski
cemaatlerinin merkezi
konumundaki bugünkü isimleri ile
Selçuk, Ýzmir, Salihli, Alaþehir,
Akhisar, Bergama ve Denizli'de
bulunan 7 kilise, tüm dünyanýn
Noel baba diye adlandýrdýðý antik
Myra (bugünkü Demre) kentinin
piskoposu Aziz Nikola'nýn
mezarýnýn da bulunduðu St.
Nikola Kilisesi ile St. Paul'un
Roma'ya götürülürken gemi
deðiþtirdiði antik Myra kentinin
liman þehri Andriake, Aziz Paul'ün
Kýbrýs üzerinden gelerek vaazlarý
ile inancýný yaymaya uðraþ verdiði
antik Perge kenti, Ýsevi toplumun
Ýsa Peygamberin havarilerinden
St. Pierre tarafýndan ilk defa
Hýristiyan olarak adlandýrýldýðý
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Antakya, Roma Ýmparatorluðunca
Hýristiyanlýðýn ilk defa devlet dini
olarak kabul edildiði Ýstanbul, ilk
ökünemik konsülün yapýldýðý eski
adýyla Nicea bugünkü Ýznik bu
merkezlerin bazýlarý.
Papa'nýn Roma'daki vaazýndan
bir hafta önce St. Paul'un doðum
yeri olan Tarsus'ta St. Paul Yýlý
etkinlikleri baþlatýldý. Yýl boyunca
çeþitli etkinlik ve festivallerle
Tarsus'a gelen yabancý
ziyaretçilere yönelik programlar
sunuldu.
Yýllardýr turizmin baþkenti olarak
adlandýrýlan Antalya gerek alt
yapý, rahat ulaþým imkânlarý,
konaklama tesisleri gerekse
zengin kültürel mirasý ile St. Paul
Yýlý kapsamýnda hak ettiði ilgiyi
görmek ve bu konuda gerekli
adýmlarý atmak mecburiyetindeydi.
Bugün, geriye dönüp baktýðýmýzda
bu konuda ne kadar çaba
gösterildiðini net bir þekilde
görebilmekteyiz. Bireysel
çabalarýn ve tanýtým ataklarýnýn
ötesinde tüm turizm dinamiklerinin
el ele vererek gün geçtikçe kitle
turizminin daha fazla gölgesinde
kalan Hýristiyan merkezlerini de
kapsayan kültür turlarýný, yurt
dýþýnda, tüm bu zenginliklerden
þu veya bu þekilde mahrum kalan
insanlara ulaþtýrmanýn yollarýný
araþtýrýp bir an önce uygulamaya
geçmelidir. Çünkü, St. Paul Yýlý
geçmiþ olsa bile, Anadoludaki
bu yerler hep bizimle kalmaya
devam edecektir.
Perge'deki uðraþlarýndan sonra
Toroslarý aþarak Eðirdir üzerinden
Isparta'nýn ilçesi Yalvaç'a ulaþýp
burada bilinen en eski Hýristiyan
cemaatini kuran St. Paul bu
yolculukta yaklaþýk 300 km
mesafeyi kat etti. Bu mesafe
kabaca insanoðlunun 400.000
adýmýna denk geliyor.

Çoðunluðunu Müslümanlarýn
oluþturduðu
günümüz
Türkiye'sinde dini boyuttan
baðýmsýz hangi inanca mensup
olursa olsun 2000 yýl önce tüm
tehlikeleri ve zorluklarý göze
alarak yaya olarak Toroslarý aþan
hemþerimizin kat ettiði mesafeyi
bugün 2 saatten az sürede
aþabiliyoruz.
Hafta sonlarýný sahil kenarý
dýþýnda deðerlendirmek isteyen
Antalyalýlar için çok uzak olmayan
eþsiz tabiat ve kültür varlýklarý
mevcut.
Eðirdir gölünün kenarýnda içilecek
tavþankaný bir çay, Kemer ve
Finike'nin olaðanüstü güzellikteki
koylarýný aþarak Demre'de
bulunan antik þehir Myra'yý
gezdikten sonra batýk þehir
Kekova'ya doðru yapýlacak
büyüleyici bir tekne turu, Yunan,
Roma, Selçuklu ve Osmanlý kültür
mirasýnýn benzersiz sentezi ile
Perge'de gerçekleþtirilecek tarihi
yolculuk sizlere unutulmaz ve
doyumsuz saatler yaþatacaktýr.

Büyük paralar harcayarak
dünyanýn dört bir yanýndan
Antalya ve çevresini gezmek ve
keþfetmek için gelen Turistler göz
önünde bulundurulduðunda
burnumuzun dibinde bulunan tüm
bu güzelliklerin farkýna varmak
ve doyasýya yaþamak hepimiz
için bir mecburiyet olsa gerek.
Ulaþým ve konaklama
imkânlarýnýn bu kadar geliþtiði
günümüzde, yaný baþýmýzdaki bu
zenginliklere duyarsýz kalmamak
isteyenler, sadece iki gün
ayýrýrlarsa bütün Dünya'nýn akýn
ettiði bu eþsiz deðerleri gezip,
yaþayýp, kültür birikimlerine büyük
katký yapabilirler. Hazýr Müze
Kart'ta çýkmýþken ülkemizin
hakkýný vermek gerekir.
Aziz Paul Kimdir?
Yani Ahite göre St. Pierre ile
birlikte Ýsevi dinin en önemli
ilahiyatçýsý ve misyoneri olan St.
Paul Türkiye sýnýrlarýnda bulunan
Yahudi ve ayný zamanda Roma
Ýmparatorluðu vatandaþý bir
ailenin çocuðu olarak dünyaya
gelmiþtir. Ýsa Peygamberin 12

havarisinden olmamasýna raðmen
ve Ýsevi dini kabul edene kadar
Hýristiyan topluluðun düþmanlarýndan
olan St. Paul Akdeniz havzasýnda
gerçekleþtirdiði gezileriyle zamanýn
aðýrlýklý Yahudi toplumlarýna
Hýristiyanlýk dinini aþýlayarak bu
dinin daha sonraki dönemde
dünya çapýnda yayýlmasýna vesile
olmuþtur.
Bu sebepten dolayý Hýristiyan
dünyasýnýn en kutsal azizlerinden
biri olarak kabul edilmiþtir.
Gerçekleþtirdiði ilk iki gezinin
duraklarýnýn aðýrlýklý Anadolu
topraklarýnda olmasýndan dolayý
günümüzde binlerce Ýnsan her
yýl, Efes, Milet, Bergama, Perge,
Antakya gibi bir zamanlar
Hýristiyanlýðýn dini merkezleri
konumunda olan þehirleri ziyaret
etmektedir.

Kefilsiz, senetsiz
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Rehber Anýlarýna
Baþlamadan Önce
Yavuz Ali Sakarya
Okumak ve yazmak, insaný diðer
canlýlardan ayýran temel özelliktir.
Okumak ve yazmak gibi daha üst
düzey etkinlikler, düþünme ile
doðrudan ilintili ve mutlaka aklý
kullanmayý gerektiren birer etkinlik
olmalarý nedeniyle sadece ve
sadece insanoðluna özgüdür.
Hatta herkes okuyup yazmadýðýna
göre, belli bir düzeye hitap eden
bir üst düzey etkinliktir.

arkadaþlarýmýza gönülden bir
teþekkür borcumuz var. Ellerine,
dillerine ve gönüllerine saðlýk.
Ne mi yaptýk, nasýl mý yaptýk bu
anýlar dizgesini oluþtururken.

Baþkalarý ne düþünüyor, belli bir
konuda yorumlarý ne, olaylara
bakýþ açýlarý nasýl, görüþ ve
düþünceleri, tespitleri ve çözüm
önerileri ne? Bunlarý öðrenmek
için okur insanlar yazýlanlarý.

Yaþadýklarýmýzý yazdýk. Baþýmýzdan
geçen ilginç olaylarý yazdýk.
Gözlemlerimizi, turlar sýrasýnda
karþýlaþtýðýmýz gariplikleri, acý ve
tatlý olaylarý yazdýk. Biz de iz
býrakanlarý, unutmadýklarýmýzý,
unutamadýklarýmýzý yazdýk.
Unutulup gitmesini istemediklerimizi
dile getirdik birer birer. Baþýmýzdan
geçenler, sadece bize kalsýn, bizimle
beraber gitsin istemedik. Kalýcý olsun
istedik.

Yazmaksa, insanca bir gereksinimdir.
Bir dürtüdür. Bir paylaþma dürtüsü.
Ýnsanoðlu bilgisini, görgüsünü,
deneyimlerini, yaþadýklarýný baþkalarý
ile paylaþmak için yazar. Kendini,
görüþ ve düþüncelerini açýklamak
için yazar.

Anýlarýmýzý sizlerle paylaþalým
istedik. Ýyi mi yaptýk? Ýyi yaptýðýmýza
inanýyoruz. Olumlu ya da olumsuz
tepkilerinizi, anýlarýnýzý yazarak
dergiye kiþisel katkýlarýnýzý
bekliyoruz. Ýlk aný örneklerini kim
verdi diye araþtýrdýk.

Yazý içeriðine göre bir makale
olur, bir deðerlendirme yazýsý, bir
deneme, bir söyleþi ya da bir aný
olur. Ýçerik neyse, kullanýlacak
yöntem ya da anlatým biçimi ona
göre seçilir yazý yazarken.

Tanýdýk bir isim çýktý karþýmýza.
Ksenefon. Hani þu Anabasis
adlý kitabý yazan tarihçi, yazar ve
kumandan. Hani þu içinde
Onbinlerin dönüþü = onbinlerin
ricatý nýn geçen olaylarla ayrýntýlý
olarak anlatýldýðý kitabýn yazarý.

Elinizde tuttuðunuz bu dergide
bu bölüm bir anýlar demeti
içerecek. Yýllarýn birikimi, yýllarýn
yaþanmýþlýðý, imbikten süzülen
ve akýlda kalanlar, güzel anýlar
yer alacak derginin içinde.
Uzun yýllardýr gerçekleþtirmeye
çalýþtýðýmýz bir proje idi rehber
anýlarýný bir araya getirip, onlarý
rehber arkadaþlarýmýz ve
kamuoyu ile paylaþmak. Bunu bu
dergi sayesinde somutlaþtýrma
aþamasýna getirebildiðimiz için
gerçekten mutluyuz.
Yaþadýklarý olaylarý yazarak, bu
çalýþmayý olanaklý kýlan tüm
rehber arkadaþlarýmýza ve
bundan sonra da yaþadýklarýný
yazarak katký koyacak tüm

Türklerde ise, ilk aný örneði olarak,
7. yüzyýla tarihlenen Göktürk
Yazýtlarýný verebiliriz. Ýlk rehber,
rehberlerin piri olarak kabul
ettiðimiz Halikarnas Balýkçýsý
Cevat Þakir Kabaaðaçlý da  Mavi
Sürgün adlý kitabýnda baþýndan
geçen birçok anýsýný, bire bir tanýk
olduðu pek çok olayý bizlere
aktarmýþ.
Anýlara baþlamadan önce, turist
rehberliðinin önemini anlatmak
için, ilk rehber olan, tartýþmasýz
rehberlerin piri olarak kabul gören
Balýkçýnýn bizzat yaþadýðý bir
küçük anekdotu burada sizlerle
paylaþmakta yarar var.
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Fransa Cumhurbaþkaný Pompido,
hem siyasi görüþmeler yapmak,
hem de Anadolunun önemli tarihi
zenginliklerini görmek üzere
Türkiyeye gelecektir. Her iki
ülkenin Dýþiþleri Bakanlýklarý ve
protokolle ilgilenen yetkilileri
gezinin tarihini belirleme
konusunda tereddüte düþerler.
Son aþamada gezinin tarihi ile
ilgili olarak gezinin muhatabý olan
baþkan Pompidoya danýþýrlar.
Pompido aynen þöyle der:
Balýkçýnýn bana Anadoluyu
anlatmak için vakti ne zaman
uygunsa, o tarih bana da uyar.
Ýþte rehberlik, bu derece önemli
ve saygýn bir meslektir. Rehber
anýlarýna baþlarken tüm rehber
arkadaþlarýmýza en derin
saygýlarýmýzý sunuyoruz.
30 Haziran,2010
ANTALYA

REHBERANTtan MESAJ VAR
Kardeþ rehber kuruluþu olan
AROnun yayýn hayatýna Temmuz
ayýndan itibaren soktuðu ve þu
anda elinizde tuttuðunuz ya da
okuduðunuz ARO Dergiye uzun
ve coþkuyla akýp giden bir yayýn
hayatý dileriz.
Derginin uzun yýllar yaþamasý ve
rehber sorunlarýna ivedilikle
çözüm bulmasý, bizi anlatmasý,
birleþtirici olmasý birincil
dileðimizdir. ARO Derginin
gerçekten uzun ömürlü ve saðlýklý
bir yayýn hayatýna sahip olmasý
en büyük temennimizdir. Birlik ve
dayanýþma içinde daha büyük
baþarýlara imza atacaðýmýzý
düþünüyoruz.
Baþarý dileklerimizle.
REHBERANT

Direksiyonda Uyumak
Süleyman Dingil, Orman Yüksek Mühendisi, Almanca Rehber

26 Mayýs 2010 tarihli gazeteler,
Antalya Aksu mevkindeki turist
otobüsünün baþýna gelen kazayý
yazýyorlar:
Cumhuriyet gazetesi, Yalnýzca
4 saat dinlendikten sonra
direksiyona oturan sürücünün
kullandýðý tur otobüsü, 15 metre
yükseklikten uçtu: 16 ölü, 25
yaralý. GPS kayýtlarýna göre,
sürücü Hikmet Yýlmazýn önceki
akþam saat 21:45te kontak
kapattýðý ve dün sabah 02:39da
yeniden aracýný çalýþtýrdýðý
belirlendi. Yýlmazýn bu saatten
itibaren turistleri otellerinden
toplamaya baþladýðý, kayýtlara
göre 04:53te de araç ile GPS
baðlantýsýnýn kesildiði kaydedildi.
diye yazýyor.
Posta gazetesi, ... Geçen yýl
Antalya ve civarýnda günübirlik
tur otobüsleri 374 kaza yaptý ve
6 kiþi öldü, 237 kiþi yaralandý. Bu
yýlýn ilk 3 ayýndaki kaza sayýsý ise
53. Bu kez, Kazada, þoför
Hikmet Yýlmaz, rehber Mustafa
Günel ve 13 Rus turist öldü, 26
turist te yaralandý. Takometre
kayýtlarýna göre, þoför bir gün
önce saat 21:45e kadar çalýþmýþ,
gece 02:39da tekrar direksiyona
geçerek tura katýlan turistleri
otellerden toplamaya baþlamýþtý.
Kazaya da büyük ihtimalle
þoförün uykusuzluðu sebep oldu.
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul
Günay, kazayý öðrenince özel
uçakla Antalyaya gitti. Bakan
Günay, Ýhmal varsa, ortaya
çýkacak. Bu turlar konusunda
daha acýmasýz ve yaptýrýmcý
olmamýz gerekiyor. dedi.
Tur otobüslerindeki anýlarýmdan
önce, 1984 yýlýndaki Erzurum
yolculuðumdan baþlayayým:
Ormancýlýk mesleðimin son
günlerinde iki ayda bir, onbeþ
günde bir, ayda bir Erzuruma
gidip geliyorum. Antalya-Erzurum
arasý 24 saat sürüyor. Antalyaya
gelirken, bir keresinde sabah vakti

güneþ biraz yükseldi. AksarayNiðde taraflarýndayýz, neden o
taraflardan geçiyoruz, bilmiyorum.
Otobüste tek þoför var. Düz bir
yoldayýz. Þoför uyuyor, uyanýyor.
Tarlalar ve yol ayný düzeyde gibi.
Tarlalara giderse, otobüs
devrilmez. Kurtuluruz. diyorum,
kendi kendime. Çay molasý
vereceðiz. Mola yerine geldik.
Þoföre, Amma uyudun ha!
dedim. Uyudum, vallahi. dedi.
Kamyon þoförü olan aðabeyime
bir keresinde sordum: Sen
uyuyarak araba kullandýn mý hiç?
Kullanmaz olur muyum,
Keçiborlu Dörtyoldan 4-5
kilometre yolda uyumuþum.
Keçiborluya gireceðim yerde
geçip gitmiþim. dedi.
Þimdi gelelim turizme: Bundan
10-15 yýl önce Belekten
Tekirovaya deðin 8-10 otelden
müþteri topladýk, Demreye
gidiyoruz. Sabah saat 05:30 da
baþladýk, turistleri otelden almaya.
Yaðmur yaðýyor. Silecekler
bozuldu, çalýþmýyor. Kapýlar,tam
kapanmýyor, içeri yaðmur giriyor.
Genç þoför 23 yaþýnda, askerden
yeni gelmiþ, üç ay kadar
Marmariste çalýþmýþ. Orada
sezon kapanýnca, acente,
otobüsü ve þoförü Antalyaya
çekmiþ. Otobüs hiç bakýma
girmemiþ. Þoföre, Demrede, ya
da biz turda iken Finikede bu
silecekleri yaptýrt. dedim. Yaðmur
dindi, ama yine baþlayacak.
Dönüþte yaðmur baþladý.
Silecekler yapýlmamýþ. Her otelde
iniyoruz, silecekleri elimizle
çalýþtýrýp, camý siliyoruz. Sonra
yola devam.
Bu otobüs ne biçim bir otobüs,
sen ne biçim bir þoförsün, bu
acente ne biçim bir acente?
diyorum.
Þoför, Marmaristen Antalyaya
geldikten sonra, geçen günlerde
bir Alanya transferi yapmýþ, onu

anlatýyor: Gece saat 21:00de
havalanýndan yolcularý almýþ.
Alanyaya götürüyor. 40-45 kiþi.
Ýncekum Alanyaya 25 kilometre
uzaklýkta, o zamanlar yol geniþ
deðil. Çam aðaçlarýnýn dallarý
yollara deðin uzanýyor. Yolcularýn
hepsi uyumuþ. Transferci genç
tercüman da uyumuþ. Ben de
uyudum. dedi þoför. Ama çam
aðaçlarýnýn dallarý otobüsün
camýna vurdukça uyanýyorum,
sonra yine uyuyorum. dedi.
Böylece Alanyaya varmýþlar.
Biz de o gün Demre dönüþü gece
saat 22:00de Antalyaya geldik.
Acentenin önünde durduk.
Otobüsün içinde Beleke gidecek
8 yolcu kaldý. Büroya çýktým.
Ýçerde iki genç var. Eðer biz
buraya sað salim geldiysek, bu
anormal bir þey. Bu otobüs, artýk
bu yaðmurda Beleke gidemez.
Bu yolcular da artýk sað salim bu
otobüsle otellerine gidemezler.
dedim. Acentenin aþaðýda iki
serçe arabasý var. O yolcularý bu
iki genç dörder kiþi alýp, çaresizliði
de görüp anlayýþla karþýladýlar ve
Belekteki otellerine götürdüler. O
zamanlar bu acente Antalyada
çok büyük bir acente idi, sonradan
battý ve kapandý.
Yine o yýllarda küçük bir acente
ile Kapadokya turlarýna gidiyorum.
Çok ender olarak gidiyorum,
çünkü acentenin devamlý rehberi
deðilim. Bir gün Sidede sabah 56 sýralarýnda büroya geliyorum.
Þoför otelden turistleri almaya
gitti, þimdi gelir . dediler. Büronun
önünde bir masa, fýndýk fýstýk
kabuklarý, bira bardaklarý duruyor.
Acentenin sorumlusu þoför.
dediler. Konya-Aksaray arasý yol
dümdüz. Turistlere yolda Konya
ovasýnýn bugünkü ve geçmiþteki
durumunu anlatýyorum. Toprak
reformunu da anlatacaðým. Derin
bir konu.

Direksiyonda Uyumak

Bakýyorum, þoför kolonyayý
peçeteye döküyor ve peçeteyi
ýsýrýyor. Býrakýyorum anlatmayý,
þoförle meþgul oluyorum. Ertesi
günlerde öðreniyorum ki, acente
sahibi salt þoförü dinliyormuþ,
rehberleri þoför istemezse iþten
atýyormuþ.
Yine o yýllarda düzenli turlar
yapan, adý önlerde olan bir
acentenin Antalya-ÝstanbulAnkara-Kapadokya-Antalya
turundayýz. Þoför kadýn berberi
imiþ, býrakmýþ berberliði tur þoförü
olmuþ. Bir minibüsteyiz. Antalyadan
Ýstanbula gittik. Ýstanbulda yattýk.
Ertesi gün Ýstanbulu gezdik.
Akþam biz grupla trenle Ankaraya
gidiyoruz, þoför arabamýzý
Ankaraya getiriyor. Ankarada
tren istasyonunda buluþuyoruz,
Ankarayý gezip, Kapadokyaya
gidiyoruz. Þoför uykusuz. Akþam
geç vakit Kapadokya yolunda
þoförü uyutmamak için grupla
ilgilenmeyi, onlara birþeyler
anlatmayý býrakýyorum, devamlý
þoförle konuþuyorum. Býraksam,
þoför direksiyonda uyuyacak.
Nasýl bir program ise Anlamakta
zorlanýyorum.
Uzun süre çalýþtýðým düzenli bir
acente, yine kültür turlarý yapan
ünlü ve düzenli bir Alman acente
ile çalýþýyor. Turizmle, rehberlikle
ve acentecilikle ilgili yýlda bir iki
seminer düzenleniyor. Geçmiþ
yýlýn baþarýlarý, yanlýþlýklarý,
gelecek yýlýn programlarý bu
seminerlerde deðerlendiriliyor.
Beþ-altý yýl kadar oluyor,
otobüslerde, þoförlerle ilgili 10-15
sayfalýk bir antlaþma metni, bilgi
bakýmýndan rehberlerin evrak
dosyasýnda bize de ulaþýyor.
Avrupa ölçülerine göre bir turizm
otobüsünün nasýl olacaðý, þoförün
nelere önem vereceði, nasýl
davranacaðý, hangi koþullara
uyacaðý, takip bakýmýndan biz
rehberlere de duyurulmýuþ oluyor.

Bilinen temizlik, davranýþ
özelliklerinden ayrý, þoförün en
geç saat kaçta yatacaðý, kaçta
kalkacaðý, akþam yemeðinde içki
alýyorsa, ne kadar içeceði, en geç
kaça kadar içeceði, sabah iþ saati
ile içki saati arasýnda en az 8 saat
olacaðý gibi en ince ayrýntýlarýa
deðin tüm noktalar sayýlýp
dökülüyor. Günlük çalýþma
saatleri ölçüleri dýþýnda 6 gün
sonra kesinlikle 1 gün 24 saat
çalýþmayacaðý, baþka bir þoförün
ayný otobüste bir gün çalýþacaðý
gibi koþullar en ince ayrýntýsýna
deðin antlaþma metninin içinde
sayýlýp dökülüyor. Bunlar
uygulanýyor. Fakat þoför ayný
zamanda otobüsün de sahibi ise,
haftada bir gün baþka bir þoföre
otobüsünü teslim etmek ve onun
gündeliðini vermek iþine gelmiyor.
Devamlý söylenip duruyor. Ama
antlaþmaya göre zorunlu ve
antlaþmayý uyguluyor. Turistler
de bu uygulamalardan dolayý
kendilerini daha güvende
hissediyorlar.
Ama turun sonunda, eðer tur
Ýstanbulda baþlamýþ ve Antalyada
bitmiþse, þöför Antalyadan
Ýstanbula dönecek gece yolculuðu
yapacak ve ertesi gün baþka bir
tura Ýstanbulda baþlayacak. Þoför
tedirgin, acele ediyor. Rehber 2
hafta tur yapmýþ, son gün hem
yolcularla, hem de þoförle huzur
içinde turu rahat sonlandýrmak
istiyor. Þoför ise, iþi bitmiþ, kaçar
gibi yeni iþinin peþinde. Antlaþma
bitmiþ, bir baþka acente ile
antlaþmasýz bir serüven daha
baþlýyor.
Bu Antalyadaki kazayý duyunca,
son yaptýðým bir günlük Alanya
turu aklýma geldi. Akþam 6 da, 7
de Antalyaya gelemedik, 8 de
geldik. Otele yolcularý indirdik.
Yine güvenli, önde gelen
acentelerden biri ve anlaþtýðý
otobüs þirketi de güvenli önde
gelen otobüs þirketlerinden biri.
En azýndan öyle biliniyor.
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Þoför, 18:00de, 19:00da
gelseydik iyi olurdu. dedi. Niye?
dedim. Elimdeki programa göre
20:00de buraya geliþimiz normal.
dedim. Sizin yönünüzden öyle.
dedi. Ama ben önce otobüsümü
temizleyeceðim, eve gideceðim,
yemeðimi yiyeceðim, banyomu
yapýp havalanýndan Kemere
transfer yapacaðým. Gece saat
02:00de Kemerden havaalanýna
baþka yolcularý getireceðim. Sabah
saat 06:00da Kemerden Demreye
yeni bir tura baþlayacaðým. dedi.
O, salt akþam evine gidip o aradaki
hazýrlýðý kendine dert ediniyordu.
Benim kafamdan ise, onun daha
ileriki saatlerde, ,tüm gece
boyunca ve ertesi günü uykusuz
olarak direksiyonda uyumasý ya
da dalgýnlýklarý sonucu
olabilecekler aklýma geldi, tüylerim
diken diken oldu.
Eðer tüm bunlar, sadece Turizm
Bakanlýðý tarafýndan düzeltilecek
ise, son kazada gazetenin yazdýðý
gibi, Bakan Günay, Ýhmal varsa,
ortaya çýkacak. Bu turlar
konusunda daha acýmasýz ve
yaptýrýmcý olmamýz gerekiyor.
demesi sorunu çözmeyecek.
Ýþin içine deneyimli bir rehber
gözüyle girilmesi için, Turizm
Bakanýnýn rehber kökenli olmasýný,
ya da baþ danýþmanlarýnýn rehber
kökenli olmasýný zorunlu
görüyorum. Uzun deneyimi olan
rehberlerin görüþlerinin kararlarýnýn
olmadýðý turizm etkinliklerinin
havada kalacaðýný söylüyorum.
Yoksa yaþamadan görmeden
Türkiyenin turizm sorunlarýna
çözüm getirilemeyecektir. Son kaza
bunun en çarpýcý örneklerinden
biridir.

Kazanhan Restoranlarý
Antalyada Lara ve Konyaaltý
þubeleri bulunan, Kazan adý ile
ün yapmýþ Kazanhan
Restoranlarý
eþsiz
lezzetlerini 40 yýllýk
tecrübesiyle misafirlerinin
beðenisine sunmaktadýr.
Kazan Restoranlarýnýn baþarýlý
aþçýlarýnca hazýrlanan Akdeniz
aðýrlýklý muhteþem lezzetler,
seçkin misafirler tarafýndan
yýllardýr büyük beðeni topluyor.
Damak zevkine önem veren,
orta yaþ ve üstü kuþak ile
gurmeler tarafýndan da en çok
tercih edilen Kazan Restoran,
kýþýn denize nazýr ve otantik
atmosferinde yazýn ise hem
içeride hem dýþarýda, hem de
terasýnda misafirlerini Akdeniz
mutfaðýnýn yaný sýra
Anadolumuzun leziz yemekleriyle
buluþturuyor.
Kazan Restoranlarý, Antalyayý
ziyarete gelen yabancý
misafirlerimizi Türk yemeklerinin
lezzetleri ile tanýþtýrýrken, onlarýn
da damak zevkine uygun ilginç
ve enfes yemekleri en güzel
þekilde beðenilerine sunuyor
Kazan Restoran; leziz
menülerine Deniz Börülcesi ve
Ege otlarýndan yapýlan birçok
zeytinyaðlýlardan Çerkez
Tavuðuna, Hibeþden Haydari
ve Favaya, Avakadonun bir çok
çesidi ve Brokoliye kadar sayýsýz
mezelerle baþlýyor.

70 çeþidi aþan hem et hem balýk
olarak farklý tatlarýn tek bir
adreste buluþtuðu Kazan
Restoranýn en favori et menüleri
arasýnda, herþeyinin çiðden
yapýlarak odun ateþinde
piþirilen, 10 kiþiden 300 kiþiye
kadar sunum yapýlan Kuzu
Dolma, bir çok lezzeti içinde
bulunduran Kazan Kebap
Spesiyal, uzun süre tadý
damaðýnýzdan gitmeyecek
Kazan Soslu Biftek Sarma,
Fýstýklý Kebap ve meþhur
Yaprak Ciðer bulunmaktadýr.
Balýk menülerinden, alýþýlmýþýn
dýþýnda hazýrlanan Tuzda Balýk,
levreðin en güzel hali Girit Usulü
Levrek Sarma, Sýcak Deniz
Mahsulleri Kokteyli, Girit usulü
Ahtopot Izgara, Jumbo Karides
ve Kalamar, daha çok turistlerin
raðbet ettiði çok farklý piþirme
teknikleri ile hazýrlanan Istakoz
birkaçýdýr.
Yemeðin bir zevke dönüþtüðü
Kazan Restoran da tüm bu
lezzetleri tatlý sonlandýrmak için
Sufle, Künefe, Ceviz Tatlýsý,
Dondurmalý, Havuç Dilimli,
Antep Fýstýklý Baklava ve
Çikolatalý Parfe sizler için
hazýrlanmaktadýr.

Peki ya küçük misafirlerimiz?
Aileleri Akdenizin büyülü
atmosferinde yemeklerini yerken,
öðretmenimiz ise küçük
misafirlerimiz ile oyun parkýnda
ilgilenmektedir.
Yemek yemenin adeta bir zevke
dönüþtüðü Kazan Restoraný
tercih edenler arasýnda, Antalya
iþ ve magazin hayatýnýn
tanýnmýþ simalarý dýþýnda
þehrimizi ziyarete gelen birçok
ünlü isim de bulunmaktadýr.
Tüm bu özelliklerin yanýnda
toplantý, seminer, iftar, iþ ve özel
gün organizasyonlarý için Kazan
Restoranlarý sizlere hizmet
vermektedir. Kazan Larada
projeksiyon ile seminer
sunumlarýnýzý yapabileceðiniz
100 -130 kiþilik (sinema
düzeninde) seminer salonu, iþ
yemekleriniz için özel 60 kiþilik
VIP bölümümüz de, yine siz
misafirlerimiz için düþünülmüþtür.
Eðer nezih bir ortamda kaliteden
ödün vermeden eþsiz lezzetlerin
tadýna varmak ve kusursuz
hizmet almak istiyorsanýz;
uygun fiyat ve fiks menü
seçenekleriyle sizleri bekliyor

ARO Dergi Bulmaca
Not: Bu bulmacayý doðru çözenler arasýnda çekilecek kurada kazanan bir kiþiye Turgut Özakmanýn
Cumhuriyet kitabý armaðan edilecektir. Bulmacanýn çözümü önümüzdeki sayýda yayýmlanacaktýr.

Hazýrlayan: Hikmet Uðurlu, Ýngilizce Rehber

Soldan saða:
1. 1929-1990 yýllarý arasýnda yaþamýþ, adý Afrodisias kazýlarýyla özdeþleþmiþ ünlü arkeoloðumuz.
 Kara
 (Eski Yunanistan uydurmacasý nasýl icat edildi? - Martin Bernalýn Kaynak
Yayýnlarýndan çýkan bir yapýtý)
2. Köken.  Ýddia.  Ticarette bir ortaklýðý simgeleyen harfler.
3. 
. Kuyruðu (Aziz Nesinin bir yapýtý).  
elime mor kýnalar yaktýlar / Kaderim yok gurbet
ele sattýlar / Oniki yaþýmda gelin ettiler / Aðlar aðlar göz yaþýmý silerim. (Süleyman Uður. Acýpayam
türküsü). - Ali Özgentürkün bir filmi.  Herakles söylencesinde önemli bir rol üstlenen at adam.
4. Dayanýksýz.  Bir nota.  Boru sesi.
5. 
.. Okulu (Sokratesin öðrencisi Phaidonun, öðretmeninin ölümünden sonra kurduðu felsefe
okulu. 
.. Menuhim (1916-1999 yýllarý arasýnda yaþamýþ Rus asýllý Amerikalý kemancý ve
orkestra yöneticisi.  Gökova Körfezinin giriþinde bulunan Ýstanköy adasýnýn Rumca adý
6. 
gider, kum kalýr. (Atasözü)  Avrupada bir ülke.
7. Bilgisayarda, ekranda bir sonraki karakterin yazýlacaðý yeri gösteren, devinen, kayan ya da yanýp
sönen simge, gösterge.  Argoda çalma  ya da çalýnan þey.  Zayýf düþmüþ hayvanlarýn derilerinin
altýnda yaþayan ve hastalanmalarýna yol açan bir tür kurtçuk.
8. Sýk olmayan, aralýklý.  Erden baþgedikliye deðin askerlere verilen genel ad.  Eski Romada
aile ocaðýnýn koruyucu tanrýsý.
9. Çin mimarlýðýnda çok katlý köþk. - Teke yarýmadasýnýn antik çaðlardaki adý. Yakut Türkleri
söylencebiliminde kötü ruhlarýn adý.
10. Üflemeli bir çalgý. - Renyumun simgesi. - Orhan Hançerlioðlunun bir yapýtý.  Yeþim Ustaoðlunun
bir filmi.
11. Bizmutun simgesi.   . Devri (Osmanlý tarihinde 1718-1730 yýllarý arasýndaki döneme verilen
ad.  Açýkça, herkesin gözü önünde yapýlan.
12. Antik Yunan tapýnak mimarisinde yan duvarlarýn ileri doðru uzanan ve pilastr yapan ucu.
Apollonun oðlu, hekimlik tanrýsý.
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Yukarýdan aþaðýya:
1. Ortodoks ikonografisinde Meryemin ölümü sahnesi.  Bir göçebe topluluðunun konak yeri.
2. Daha sonraya, ilerdeki günlere býrakmak.  Küçük maðara.
3. Nikelin simgesi.  Antalya Serik ilçesi yakýnlarýnda bir eski çað kenti.
4. Haber toplayýp yayma iþiyle uðraþan kurum.  Yiðit, yürekli kimse.  
gözlüm yýktýn benim
evimi / Eðlen þu diyarda kal diye diye.(Karacaoðlan)
5. Eski Yunan inancýnda zaferi simgeleyen tanrýça.  Fundagillerden, bol ve gösteriþli, deðiþik
renklerde çiçekleri olan bir süs bitkisi.
6. Aðaç dallarýnýn tomurcuk yeri. - Ýskandinav söylence biliminde savaþ tanrýsý.  ilgi eki. 
Lantanýn simgesi.
7. Ergenekondan çýkýþlarýnda Göktürklere yol gösteren diþi kurt.  Giritin ilk kralý olarak adaya
adýný veren Zeusun oðullarýndan biri.
8. 
. Yatmak (Giriþilecek bir iþin hayýrlý olup olmayacaðýný görülecek rüyadan anlamak
ereðiyle ve niyetiyle, abdest alýp dua ettikten sonra yatýp uyumak)
9. Anadolu halklarýnýn en eski ana tanrýçasý.  Libyada Trablus kýyýsýnda bir liman.  Hile, aldatma.
10. Vietnemýn plaka imi.- Bir çeþit Venedik altýn akçesine verilen ad.  Ýngilterede çok sevilen bir bira.
11. Seçkin.  istek, isteme.
12. Üzüntü, dert.  Ýsveç Ýþçi Sendikasýný simgeleyen harfler. Kýrklareli yöresinde atýn yürüyüþ
þekli anlamýnda kullanýlan sözcük.
13. Yunan söylence biliminde þafak tanrýçasý.  Birini
.. gibi oynatmak (ona her istediðini
yaptýrmak).  Zeusun ineðe dönüþtürdüðü Ýnakhosun kýzý Hera rahibesi.
14. Bir hükümdar, küçük bir küme ya da tek bir siyasal partinin siyasal erki elinde bulundurduðu
yönetim biçimi
15. Kiliselerde koronun arkasýnda bulunan ve camilerin mihrap kýsmýnýn karþýlýðý olan yarým daire
ya da yarým çokgen þeklinde çoðu tonozla örtülü bölüm.  Bozukluk, aksaklýk.

ARO
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Tarihten Notlar:

Baþkent Olma Yolunda Ýstanbul
Harun Turhan - Rehber
Doðudan ve Batýdan gelecek
saldýrýlara karþý, bu iki cepheye
hakim yeni bir yer bulunmalýydý
Roma Ýmparatorluðuna ikinci
baþkent olarak Byzantionu seçen
Ýmparator I. Konstantinostur.
Tarihe Büyük (Magnus) ünvaný
ile geçmiþ olan Konstantinos, Batý
Augustusu olan Konstantinos
Khlorusun oðluydu ve babasýnýn
ölümünden sonra onun yerine
Batý Augustusu olmuþtu.
Rakiplerini tek tek ortadan
kaldýrarak MS 324 yýlýndan
itibaren Roma Ýmparaorluðunu
tek baþýna idare etmiþtir. Bu
hakimiyet mücadelesinde en
büyük rakibi olan Liciniusu,
Ýstanbulun Asya-Anadolu
yakasýnda yer alan Scutaride
(Üsküdar) yenmesi ve bu
mücadele esnasýnda Byzantionu
farketmesi de ayrýca kayda
deðerdir. Konstantinosun 14
yýllýk iktidarý döneminde (ölümü
MS 337 Nicomedia-Ýzmit)
baþardýðý en önemli iþ, hiç
þüphesiz Byzantionu baþkent
olarak Ýmparatorluðun merkezi
yapmasý idi.
Ýç savaþlar ve dýþ saldýrýlar
sonucu baþkent olma özelliðini
kaybeden Roma buna eklenen
iktidar kavgalarý sonucu yýkýlmak
üzeredir. Ýmparatorluða yönelik
en ciddi tehdit batýda Tuna
(Gotlar), doðuda Fýrat (Partlar)
boylarýndan geldiðinden
Konstantinosun bu iki cepheye
hakim bir yerde bulunan
Byzantionu seçmesi çok anlamlý
idi.
Ýmparator bu yolda pek çok þehri
aklýndan geçirdi. Kendisinden
önceki imparatorlardan
Diokletianosun (MS 284-305)
Ýzmiti (Nicomedia) ikinci bir
baþkent olarak seçtiðini
unutmamak gerek. Aralarýnda
doðduðu Þehir Niþ (Naissos),
Sofya (Sardike) ve ÇanakkaleTruva (Troia-Ýlion) baþkent olarak
düþündüðü þehirler arasýnda idi.
En nihayetinde Asya ile
Avrupanýn birleþtiði noktada yer

alan Byzantionu seçti. Byzantion
tarihi ve kuruluþu prehistorik
döneme (MÖ 7. bin yýl) kadar geri
giden MÖ 7. yyda Megaralý
kolonistler tarafýndanda önderleri
BYZASa atfen bu adla iskan
edilen bir yerleþim. Roma
imparatorlarýndan Vespasianus
(MS 69-79) döneminde Roma
Ýmparatorluðu hakimiyetine
geçmiþti. MS 3. yy baþlarýnda
Ýmparator S.Severusa karþý olan
rakibi Nigeri destekleyen þehir,
Nigerin maðlup olmasýyla önce
S.Severus tarafýndan yaðma
edilip yýkýlmýþ, daha sonra
yeniden S.Severus tarafýndan
Topkapý Sarayýnýn bulunduðu
mevki ve çevresine yeniden imar
edilmiþtir.
Konstantinosun MS 324 yýlýnda
yeniden imarýna baþladýðý kent,
o günkü halinden 4 kat daha
geniþletildi ve köy-kasaba benzeri
bir yerleþim olmaktan çýkarak
gerçek bir baþ-kent hüviyetine
büründü. 18. yya tarihlenen
Christoph Weigele ait haritalarda
Ýmparator Theodosius dönemi
kentte Romada olduðu gibi 7
Tepe üzerinde 14 yerleþim
bölgesi görülür.
Þehir düþmanlardan korunmak
için, kara tarafýnda Marmaradan
Haliçe kadar uzanan bir surla
çevrildi. Bu surlar, Samatyadan
Bayrampaþa Deresine inerek
Cibali yakýnýnda son bulmakta idi.
Ortaçaðýn en güçlü savunma hattý
olan bu surlar yalnýz bir askeri
tahkimat örneði deðil, ayný
zamanda estetik bakýmdan bir
Sanat Eseri deðerine sahiptir.
Kara tarafý surlarý Ýmparator II.
Theodosios döneminde
Praefaectus (Vali) Anthemios
tarafýndan yapýmýna baþlanmýþ
olup 5.630 metre civarýndadýr.
Daha sonra önüne ikinci ve
üçüncü bir savunma hattý
eklenmiþtir. Surlarýn inþasýna
iliþkin sadece iki kitabe mevcuttur.
Bunlar Mevlana Kapý üzerinde
bulunmaktadýr (Bizans dönemi
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adý ile Rhegion). Yunanca
kitabelerde Hakim olan
Ýmparatorun emri ile Eparkhos
(Vali) Konstantinos altmýþ gün
içinde surlara surlar kattý ibaresi
bulunurken diðer kitabede
Theodosiusun emri ile iki aydan
daha az bir sürede Konstantinos
bu saðlam duvarý yapmayý
baþardý. Bu kadar az bir süre
içinde bizzat Palas (Athene) bile
böyle bir kuvvetli Kale kurmakta
zorluk çekerdi yazmaktadýr.
Sayýlarý 96 olan Kuleler deðiþik
biçimlerde inþa edilmiþtir.
Bunlardan 74ü kare, 1i beþgen,
5i altýgen, 2si yedigen ve 14ü
ise sekizgendir. Kara surlarý
üzerinde 35 adet kapý yer alýr. 29
Mayýs 1453 günü, II.Mehmet bu
kapýlardan biri olan Romanos
sonradan Topkapýdan þehre
girerek kara tarafý surlarýnýn
aþýlamaz olduklarý yolundaki
efsaneyi sonlandýrmýþtýr. Ortaçað
boyunca bu surlar Balkanlardan
inen Avar, Peçenek ve Bulgar
akýnlarýný durdurmuþtur. Kapýlar
genellikle çifte kule arasýnda,
küçük bir avluya sahip geçit
yerleridir. Nitekim Ýç Anadoluda,
Hitit Uygarlýðýnýn bir dönem
baþkenti olan Hattuþada
(Boðazköy) bu sistem görülür.
Kapýlar arasýnda, Yedikulede
bulunan bir giriþ, bütün kapýlarýn
en önemlisi olan Altýn Kapý bir
Zafer Taký görünümünde, kemerli
üç giriþten oluþmuþtur. Benzeri
Antalya Surlarýnda yer alan
Hadrian Kapýsý ayakta kalmýþ
güzel bir örnektir. Bu Kapý,
Balkanlar üzerinden Ýstanbula
ulaþan anayolun Via Egnatia
bitim noktasýydý. Bu surlar
Ýstanbulun yazýlý tarihi boyunca
bilinen tam 29 kuþatma
geçirmiþtir.

Bunlarýn en bilinenleri sýrasýyla;
· MÖ 340ta Makedonya Kralý
Filipin baþarýsýz kuþatmasý (B.
Ýskenderin Babasý),
· MS 194 Roma Ýmparatoru
S.Severusun kenti kuþatmasý ve
ele geçirmesi,
· MS 7. yyda Sasanilerin
(Ýranlýlar) baþarýsýz kuþatma
giriþimleri.
Müslümanlýðýn ortaya çýkýþý ile
birlikte Arap ordularý Ýstanbul
kapýlarýna dayanmýþtý. Bu
döneme ait kuþatma ve ele
geçirme giriþimleri;
· MS 665-667 ve 672 yýllarýnda
baþarýsýz Emevi kuþatmalarý (Ebu
Eyyüb el Ensari bu seferlere
katýlarak, kuþatma sýrasýnda vefat
etmiþtir),
· MS 712 ve 722de tekrarlanan
Emevi akýnlarýnda da bir netice
alýnamamýþtýr (MS 722deki
kuþatmada Galata alýndý ve
bilinen ilk camii inþa edildi. Bu
camii, Galata Kulesinin dibinde
hala görülen Arap Camiidir),
· MS 782-854-869 ve 970de
Ýstanbulu haraca baðlayan fakat
baþarýsýz Abbasi kuþatmalarý.
Ýstanbul, Müslüman Araplar
tarafýndan ardý ardýna
kuþatýlýrken, zaman zaman baþka
milletlerin saldýrýlarýna da uðradý;
· MS 864 ve 936da baþarýsýz
Rus kuþatmalarý,
· MS 959da Macarlar,
· MS 1203te Latinlerden oluþan
Haçlý Ordusu Ýstanbula saldýrdý.
Bu defa Ýstanbul direnemedi ve
1204 ylýnda Ýstanbulu ele geçiren
Latinler 1261e kadar kenti
ellerinde tuttular,
· MS 1302-1348 ve 1437de
Cenevizliler ve Venedikliler pek
çok kez kenti ele geçirmek için
þanslarýný denediler ve baþarýsýz
oldular.
Bu arada Bizans, 1372den
itibaren Osmanlýya haraç
ödemeye baþlamýþtý. Kentin
doðrudan Osmanlý hakimiyeti
altýna sokulmasý teþebbüsü ise
Yýldýrým Bayezid zamanýnda oldu.
Bursada rehin olarak tutulurken
babasýnýn ölümü üzerine kaçarak
Bizans tahtýna çýkan Manuel
Paleologos, Yýldýrýmýn Ýstanbulda
bir Türk mahallesi, camii ve
mahkeme kurulmasý isteðini
reddedince, kent 1391den
1396ya kadar abluka altýna
alýndý. Bu döneme tanýklýk eden

en önemli eser Boðaziçinde yer
alan Anadolu Hisarýdýr.
Asýl konumuz olan Ýstanbulun
baþkent olma sürecine geri
dönecek olursak; Roma
Ýmparatoru Konstantinos Yeni
Baþkente görkemli bir saray,
senato binasý, hipodrom ve bir
forum inþa etti. Palatium Magnum
veya Büyük Saray olarak bilinen
bu muhteþem saray, bugünkü
Sultanahmet Camiinin bulunduðu
yerden baþlamakta ve Marmara
kýyýlarýna kadar inerek aþaðý
yukarý 100 bin metrekarelik bir
alaný içine almaktaydý. Ýmparator
bu alanýn içine Daphne,
Magnaura ve Khalkeadlý
saraylarý yaptýrdý. Bu yapýlar 532
yýlýndaki Nika isyaný sýrasýnda
yandý; fakat dönemin imparatoru
Büyük Justinianos (527-565)
tarafýndan yeniden inþa ettirildi.
11.yya kadar Bizans
Ýmparatorlarý tarafýndan kullanýlan
saray, bu yüzyýldan sonra
önemini yitirmeye baþladý. Büyük
Konstantinos tarafýndan yaptýrýlan
ve uzunluðu 500, geniþliði 117 m
olan Hipodrom ise, sosyal hayatýn
simgesi olmuþtu. Genelde atlý
araba yarýþlarýnýn yapýldýðý bu
Hipodromda, her tür eðlence ve
oyunlar tertip edilirdi. Þehirde
Konstantinos Forumu adýyla
anýlan alanda ise, üzerinde
Konstantinosun Güneþ Tanrýsýný
sembolize eden tunçtan bir
heykeli bulunan sütun
yükselmekteydi. Ýþte bu yapýt,
bugün bizim bildiðimiz
Çemberlitaþ sütunudur.
Konstantinos, Hýristiyanlýðý
himaye altýna alarak bütün
imparatorluða hakim duruma
getirdiðinden, kiliseler yaptýrmayý
da ihmal etmedi. Bunlardan
günümüze kadar gelen iki en eski
kilise, ünlü Aya Sofya ve Aya
Ýrinidir. Kendisinden önce yapýlan
Augustaion (Aya Sofya) tören
meydanýný yeniden inþa ettirerek
annesi Helenaya ithaf etti.
I. Theodosius (379-395)
döneminde Hipodroma dikilen
Obeliskin de (Dikilitaþ), aslýnda
Büyük Konstantinos tarafýndan
Mýsýrdaki Karnaktan getirildiði,
fakat o zamanki teknik
imkansýzlýklar sebebi ile
dikilemediði söylenir
324 yýlýnda baþlanan inþa faaliyeti
6 yýllýk yoðun bir çalýþma dönemi

sonunda tamamlandý ve 11 Mayýs
330da, günlerce süren
eðlencelerle þehrin resmi açýlýþý
gerçekleþtirildi.
Baþkent, Yeni Roma (Nea
Roma), Ýkinci Roma (Secunda
Roma) veya kurucusuna atfen
Konstantinopolis (Konstantin
Þehri) olarak adlandýrýldý.
Ýmparator þehri Romaya
benzetmek için çok çaba sarfetti.
4.yyýn sonunda þehrin nüfusunun
200 bine kadar çýktýðý rivayet
edilmekte idi.
Baþkentin kuruluþu sýrasýnda
Ýmparator Konstantinos þehir
halkýnýn su ihtiyacýný karþýlamak
için, Istranca Daðlarýndan,
Vizeden Byzantiona kadar
uzanan, takriben 250 kilometrelik
bir su kemeri yaptýrmayý
planlamýþtý. Ancak bu su
kemerinin tamamlanýþý onun
ölümünden 30 Yýl sonra,
Ýmparator Valens döneminde
(364-378) gerçekleþti. Bizim
bugün Bozdoðan Kemeri olarak
bildiðimiz Su Kemeri, o dönemde
Valens Kemeri (Valens
Aqueduct) olarak adlandýrýlmýþtý.
Ortaçað tarihi boyunca Þehirlerin
Kraliçesi olarak adlandýrýlan
Konstantinopolis, bin yýlý aþkýn
bir süre Roma Ýmparatorluðunun
1453den Cumhuriyetimizin
kuruluþuna kadar olan süreçte de
Osmanlý Ýmparatorluðuna
baþkentlik etmiþtir. Böylesi uzun
bir süreçte, böylesi büyük ve
önemli, dünya tarihine damga
vurmuþ iki imparatorluða
baþkentlik etmek dünya üzerinde
baþka hiçbir þehre nasip
olmamýþtýr. Bu yüzden böyle bir
þehre sahip olmakla ne kadar
sevinsek ve gururlansak azdýr.
Sevinç ve gurur tek baþýna bu
güzel ve anýtsal þehri korumaya
yetmez. Ýþte bu yüzden hepimiz
elimizden geldiðince bu þehri
koruyalým ve korunmasýna
öncülük edelim.

Antalyada dað ekosistemi
Güneþli ve karl bir günde 2365 m. zirvesi ile Tahtal Dað (DKMP Arþivi)

Biyolojik Çeþitlilik ve
Antalya Ekosistemleri
Adem Bilgin

Antalya Su, toprak, hava ve ateþin
birbirleriyle hiç bitmeyen iliþkilerinin
þekillendirdiði mavi gezegenimizdeki
yaþam ortamlarýnýn çeþitliliðini en
iyi görebileceðimiz dünyanýn özel
parçalarýndan birisi
Bir saat arayla sýfýr rakýmda bir
deniz kaplumbaðasýnýn baþýný
okþayýp, 2365 metrede akbabalarý
görebileceðiniz veya yine 0
metrede güneþten kaçarak
palmiyelerin altýna sýðýnýp, 1200
metrede bir çam aðacýnýn dalýndan
baþýnýza kar düþebilecek bir estetik
harikasý

Akdenizde Günbatýmý
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II. 600-1200 metre arasýnda büyük
çoðunlukla kýzýlçam ve meþelerin
baskýn olduðu karýþýk ormanlar ve
yamaç ormanlarý, (bu aralýðýn
yükseklerine doðru karaçam ve
Halep çamý)
III. 1200-2100 metre arasýnda sedir,
kayýn ve köknardan oluþan yüksek
ormanlar, (ancak Antalya-Muðla
yöresinde saf sedir ormanlarý da
vardýr. )

Antalyadan Beydaðlarý

Bir doða korumacýnýn perspektifinden
bakýldýðýnda önemli olan ekosistemdir
ve Antalyanýn müthiþ ekosistemlerinin
geleceði tehlikededir.
Bu yazýda klasik biyoloji metinlerindeki
gibi Akdeniz bitki örtüsü, makiler,
orman aðaçlarý gibi özellikleriyle
deðil de biyolojik çeþitliliðin özel bir
kategorisi olan ekosistem çeþitliliði
yönüyle ele alalým Antalyamýzý.

IV. 2000 metrenin üstünde iðne
yapraklý aðaçlar seyrelir ve gittikçe
tek tük kalýrlar,

Yine de merak edenler için söyleyelim;
bütün Akdeniz'de bitki örtüsü 5
gruba ayrýlýr:

V. 2100-2300 metreden sonra ise
artýk aðaçlar hiç görülmez ve
rengârenk çiçeklerle dolu Alp
çayýrlarý, yani yüksek otluklar baþlar.

I. Deniz seviyesinden 500-600
metreye kadar zakkum, delice,
kocayemiþ ve sandal gibi makiler,

Bütün bu yükseltiler olduðuna göre
Antalyada, orman ekosistemleri de
zengin bir biyolojik çeþitliliðe sahiptir.

Antalyada orman ekosistemi - Beydaðlarý (DKMP Arþiv)

Biyolojik Çeþitlilik ve Antalya Ekosistemleri

Birazdan verilecek bilimsel tanýmlarý
bir yana býrakýp biyolojik çeþitliliðin
varlýðýný hayatýn var olmasýna, yani
bence varlýk tarihindeki en müthiþ
olgu olan canlýlýða borçluyuz. Çünkü
çeþitlilik olmadan canlýlýk, canlýlýk
olmadan biyolojik çeþitlilik
olamazdý Yani canlý olmadan
ekosistem, ekosistem olmadan canlý
olamayacaðý gibi

Biyolojik Çeþitlilik
Nedir?
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Kaþtaki Yarýmada, Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Uluslararasý hukukta, Türkiyede ve
bilimsel temellere göre nasýl
tanýmlandýðýna bakarsak, Birleþmiþ
Milletler Biyolojik Çeþitlilik
Sözleþmesi kapsamýnda TC Çevre
ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
tarafýndan çok sayýda ilgili kurum
uzmaný ve bilimcilerin katýlýmlarýyla
hazýrlanan Türkiye Ulusal Biyolojik
Çeþitlilik Stratejisi ve Eylem Planý
(UBSEP) biyolojik çeþitlilik olgusunu
aþaðýdaki gibi ele alýr.

Biyolojik çeþitlilik, kara, deniz ve
diðer su ekosistemleri ile bu
ekosistemlerin bir parçasý olan
ekolojik yapýlar da dahil olmak üzere
tüm kaynaklardaki canlý
organizmalar arasýndaki farklýlaþma
anlamýndadýr; türlerin yaþama
ortamlarýnýn (habitatlarýn ve daha
geniþ anlamda ekosistemlerin) çeþitli
biyotik ve abiyotik faktörler
bakýmýndan gösterdiði farklýlýklarý,
ekosistemlerde yaþayan canlýlarýn
kendi aralarýnda, canlýlar ile cansýzlar
arasýnda, yere ve zamana göre
deðiþen farklýlýklarý ile genler, türler,
ekosistemler ve iþlevlerin tamamýný
ifade etmektedir.

Biyolojik çeþitlilik genetik çeþitlilik,
tür çeþitliliði ve ekosistem çeþitliliði
olmak üzere üç hiyerarþik kategoride
ele alýnýr:
Genetik Çeþitlilik bir tür içindeki
çeþitliliði ifade eder. Bu çeþitlilik belli
bir tür, popülasyon, varyete, alt-tür
ya da ýrk içindeki genetik farklýlýkla
ölçülür.

Biyolojik Çeþitlilik ve Antalya Ekosistemleri
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Aþaðý Düden (Karpuzkaldýran) Þelalesi, Fotoðraf: A. Zeki Apalý

Biyolojik Çeþitlilik ve Antalya Ekosistemleri

Antalyada ada ekosistemi - Konyaaltý-Kemer Yolu (DKMP Arþiv)

Tür Çeþitliliði belli bir bölgedeki,
alandaki ya da tüm dünyadaki
türlerin farklýlýðýný ifade eder. Bir
bölgedeki türlerin sayýsý (yani o
bölgenin tür zenginliði) bu konuda
en sýk kullanýlan ölçüttür.

olarak karmaþýk ve her biri
diðerinden farklý yapýlar ve iþlevler
kazanmýþtýr.

Ekosistem Çeþitliliði ise bir ekolojik
birim olarak karþýlýklý etkileþim içinde
olan organizmalar topluluðu ile
fiziksel çevrelerinin oluþturduðu
bütünle ilgilidir. Ekosistem; kendisini
topluluk düzeyinden ayýran, kendileri
cansýz olan fakat canlý topluluklarýnýn
oluþumunu, yapýsýný ve karþýlýklý
etkileþimlerini etkileyen yangýn, iklim
ve besin döngüsü gibi faktörleri de
içerir. Ekosistem düzeyindeki
biyolojik çeþitliliðin korunmasý besin
zincirinin ve enerji akýþýnýn
korunmasýný kapsar. Bu düzeyde,
yalnýzca türlerin veya türlerin
oluþturduðu gruplarýn deðil,
özelliklerin ve süreçlerin de
korunmasý gerekliliði ortaya
çýkmaktadýr.

UBSEP, Türkiyede aþaðýda verilen
7 ana ekosistem tipi olduðunu tespit
etmiþtir.

Ekosistemler yabani türlerin
varlýklarýný sürdürmesi,
evrimleþmesi, çeþitlenmesi ve yeni
genetik özellikler kazanmasý için
canlý ve cansýz varlýklarýn birbirleriyle
ve kendi içlerinde etkileþimleri
sonucu, çevresel þartlara da baðlý

Antalyanýn Müthiþ Ekosistem
Çeþitliliði:

I. Dað Ekosistemleri
II. Kýyý-Deniz Ekosistemleri
III. Ada Ekosistemleri
IV. Orman Ekosistemleri
V. Ýç-su Ekosistemleri
VI. Step Ekosistemleri
VII.Tarým Ekosistemleri
Antalyada bu ekosistemlerin
tamamý görülmektedir. Bunlar
arasýnda Ýç Anadolunun
karakteristiði olan step ekosistemi
biraz ilginç gelebilir kulaða ama evet;
Antalyanýn batýsýnda yer alan Teke
Platosunda step ekosistemleri
vardýr. Ancak Antalyada ilk
bahsedilmesi gereken ekosistem
bu deðildir.
Antalya Akdenizdir, Antalya
Poseidondur ve konu ekosistem
olunca, önce denizel ekosistemler
gelir Poseidonun kýzlarýnýn aklýna,
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denizkýzlarýnýn aklýna ... ve denizel
ekosistemler deniz deðildir sadece,
denizkýzlarýnýn karadaki erkeklerle
buluþtuðu kýyý ve kumul
ekosistemleri, deniz kýzlarýnýn
dinlenip saklandýðý kayalar ve
denizel maðara ekosistemleri
barýndýrýr Antalya. Bu müthiþ bir
estetiktir.
Hatta Egeye göre Akdenizde kýta
sahanlýðý eðiminin daha yüksek
olduðunu iyi bilse de Konyaaltý Plajý
müdavimleri, ada ekosistemleri bile
vardýr Antalyanýn.

Antalyada kýyý-deniz ekosistemi ve ayný zamanda yüksek endemizm barýndýrmasýyla bilinen kumul ekosistemi
Tünektepe (DKMP Arþiv)

Toroslar sayesinde Antalya, dað ekosistemleri açýsýndan özellikle zengindir.

Antalyada dað ekosistemi  Termessos (DKMP Arþivi)

Biyolojik Çeþitlilik ve Antalya Ekosistemleri
Özellikle yüksek dað ekosistemlerinde çok çeþitli türlere rastlanmaktadýr.
Örneðin yýrtýcý kuþlara, yaban keçilerine

Antalyalý bir yaban keçisi - Termessos
(DKMP Arþiv)

Antalyalý bir akbaba - Köprülü Kanyon
(DKMP Arþiv)

Tuzlu Akdeniz yanýnda tatlý suyu da boldur Antalyanýn. Sulak alanlarý, yani iç su ekosistemleri bolca bulunur
ve özellikle þelaleleri de meþhurdur Antalyamýzýn.
Bu doðal ekosistemlere ilaveten antropojenik bir ekosistem olarak tarýmsal ekosistemler de Antalyanýn verimli
düzlüklerinde görülür.

Antalyada iç-su ekosistemi - Avlan Gölü (DKMP Arþiv)
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Antalyanýn
Özgün Ekosistemleri Olarak
Antalya Þelaleleri,
Kumullarý ve Maðaralarý
1. Düden Þelalesi
Kaynaðýný Kepez Hidroelektrik
Santralinden alan Aþaðý Düden ve
Yukarý Düden, kent merkezine 12
km. uzaklýktadýr. Karstik bir
çöküntünün oluþturduðu þelale 20 m
yükseklikte olup, döküldüðü alanda
ayný zamanda yeraltýndan da
fýþkýrmaktadýr. Þelalenin sularý küçük
bir dere oluþturarak 8 km sonra,
Lara bölgesinde 40 m yükseklikteki
falezlerden muhteþem bir görüntü
yaparak denize dökülür.
Bu biyolojik açýdan þu özel anlama
gelir: Tatlýsuyla tuzlusuyun karýþtýðý
alanlarda özel ekolojik koþullar
oluþur. Böylece buralara adapte
olmuþ özel fitoplanktonlar ve
yosunlar ortaya çýkar.
Düden Þelalesinde yaþý yaklaþýk
600 olan bir Doðu Çýnarý (Platanus
Orientaus) da asýrlara meydan
okuyan bir tabiat anýtýdýr.
2. Kurþunlu Þelalesi
Yöreye adýný veren irili ufaklý
þelalelerin bulunmasý maki
formasyonlarýnýn güzel örneklerini
içermesi, flora, fauna ve özellikle

nilüferli gölüyle üstün bir peyzaj
güzelliði sergilemektedir. Kýzýlçam,
Doðu Çýnarý, Defne, Harnup, Yabani
Zeytin, Sakýz aðacý, Söðüt, Ýncir,
Mersin, Böðürtlen, Yabani gül,
Sütleðen, Laden, Tesbih, Kekik,
Nane, Ada soðaný, Hayýt, Alýç
Zakkum baþlýca bitki örtüsünü
oluþturur. Bunun yanýnda su bitkileri
olarak, Topalak, Su nanesi, Kamýþ,
Su aviyeleri, Nilüferler bulunur.
Fauna açýsýndan, Siroz, Sazan,
Yýlan balýðý, Alabalýk, Kefal, Boz
ördek, Yeþilbaþ Ördek, Sakarmeke,
Saz Tavuðu, Karabatak, Ýspinoz,
Su Çulluðu, Domuz, Tilki, Tavþan,
Sansar yörede yaþayan baþlýca
yaban hayvanlarýdýr.
Ana þelale 12 m yükseklikten
dökülmektedir. Döküldüðü yerde
meydana gelen küçük gölcükte
derinlik 5-6 mdir. Uzunluðu 36 m,
geniþliði 45 mye yakýndýr. Ana
þelale dýþýnda daha küçük
boyutlarda þelalelerde mevcuttur.

Antalya'ya 75 km mesafededir.
Manavgat ilçesinin 3 km kuzeyinde
bulunan ve adýný bu ilçeden alan
þelale, ýrmak sularýnýn 3-4 m'lik bir
falezden düþmesiyle meydana gelir.
Az bir yükseklikten dökülmesine
raðmen geniþ bir alan üzerinde
yüksek bir debiyle akar. Ayrýca
Manavgat Irmaðýný besleyen
kaynaklardan en büyüðü olan karstik
Dumanlý kaynaðý, Oymapýnar Barajý
yapýldýktan sonra baraj gölü içinde
kalmýþtýr.
Antalyada çok sayýda kumul
ekosistemi de vardýr. Milyonlarca
yýl içinde akarsularýn taþýdýðý
alüvyonlarla oluþmuþ ve dalgalarla
fiziksel olarak þekillenmiþ kumul
ekosistemleri yüksek endemizm
oranýna sahiptir.

3. Manavgat Þelalesi
Manavgat Þelalesi, Antalya'nýn
Manavgat ilçesinde Manavgat Nehri
üzerinde bulunan ünlü bir þelaledir.

Antalyada kumul ekosistemi (Çýralý)

Biyolojik Çeþitlilik ve Antalya Ekosistemleri

Antalyada Neden
Yüksek Bir Biyolojik Çeþitlilik Var?

Tatlý su ile tuzlu suyun karýþýmý özel sazlýklar için özel ekolojik koþullar doðurur. - Olimpos
(DKMP Arþivi)

Antalya Ýlindeki canlý çeþitliliðinin
bu denli yüksek olmasýnýn temel
faktörlerinden birincisi kendisini
deðiþik topografi ve toprak/kayaç
yapýsý ile ifade eden jeolojik
çeþitliliktir. Öyle ki Antalya Ýlinde
bütün jeolojik devirler örnekleri ile
mevcuttur. Paleozoik dönem
örnekleri, Alanyanýn kuzeyinde,
Yalvaçýn doðusunda ve Aksekinin
kuzeyinde yer alýr. Mesozoik dönem
örnekleri Akseki, Gündoðmuþ,
Sütçüler, Antalya Ovasýnýn batý ve
kuzey yöreleri, Ispartanýn doðusu
ile Eðridir gölünün doðu ve
batýsýnda görülür. Tersiyer dönem
örnekleri ise Keçiborlu, Uluborlu,
Yalvaçda görülmesine ilaveten bir
hat olarak Aksu, Köprüçayý ve
Manavgat boyunca kuzeye doðru
uzanýr. Daha genç olan Kuvarterner
döneme ait alüvyonlar ise Antalya
Ovasýnda tamamen görülür.
Antalyanýn iklimsel çeþitlilik veya
mikroiklim zenginliðinin temel sebebi
de yukarýda bahsedilen jeolojik

çeþitliliðe eþlik eden farklý topografik
zenginlikleridir. Antalya Ýlinde kýyýya
paralel uzanan daðlardan denize
doðru inildikçe ciddi sýcaklýk
deðiþimleri görülür. Kýsa bir
mesafede deðiþen bu çevresel
koþullar farklý ekosistemlerin ve
ekotonlarýn, yani ekosistemlerin
kesiþim noktalarýnýn oluþmasýna ve
bu eþsiz zenginlik içerisinde farklý
türlerin milyonlarca yýl içerisinde
beraberce evrimleþmesine yol
açmýþtýr. Baþka deyiþle ekosistem
çeþitliliðine paralel olarak,
Antalyanýn oldukça yüksek bir tür
çeþitliliði vardýr.
Örneðin, TÜBÝTAK Türkiye Bitki
Veri Tabaný Sistemine göre Antalya
toplam 123 familya altýnda 642 cins
ve bu cinsler altýnda toplam 1916
tür bitkiye ev sahipliði yapar. Bu bitki
taksonlarýnýn 533ü endemiktir. Yani
yaklaþýk olarak Antalyadaki her dört
bitkiden biri Türkiye dýþýnda dünyada
hiçbir yerde doðal olarak bulunmaz.
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Bu bitkileri burada sýralamak
mümkün deðildir. Ancak örnek
olarak Geyik Daðlarýnda bulunan
16 endemik bitkimiz þunlardýr:
Aethionema subulata, Allium engini,
Allium koyuncui, Anthemis
pestolazzae, Arenaria isaurica,
Campanula davisii, Centaurea
pseudokotschyi, Doronicum
cacalifolium, Erodium cedrorum
subsp., Salmoneum, Eryngium
davisii, Euphorbia davisii,
Gypsophila curvifolia, Origanum
bilgeri, Poa davisii ,Sartoria
hedysaroides.
Hatta Prof. Dr. Tuna Ekimin
aktardýðýna göre Türkiyenin en
eski endemik bitkisi de Antalyalýdýr:
Muscari Muscarimi. Bu tür
Antalyanýn daðlarýnda yetiþir. Nefis
kokar. 1601de botanikçisi
Clusiusun kitabýnda bunun Ýstanbul
Boðazý etrafýnda yetiþmiþ
olabileceðini yazar.

SONUÇ:

Antalyayý Antalya yapan, Antalyanýn çaðlar boyu insan yerleþimine ve kültürüne tabi olmasýna sebep olan deniz,
orman, dað ve iç su gibi ekosistemlerin, yani biyolojik ve jeolojik çeþitliðinin iyi bir planlama ile korunmasý gerekmektedir.
Bunun en temel sebebi, ekosistemlerin sosyal ve ekonomik boyutlarý bir yana, Antalyanýn baþlý baþýna muhteþem
bir ekosistemler bütünü olmasýdýr. Antalyayý bütün dünyanýn imrendiði Antalya yapan iþte bu ekosistemler ve onlardan
doðan ekonomik, sosyal ve stratejik faydanýn çekimiyle antik zamanlardan günümüze Antalyaya yerleþmiþ halklarýn
kültürleridir.
Antalyanýn muhteþem ekosistem çeþitliliðinin, varlýðýn özel örneklerinden olduðu ve bu sebeple insanýn doðaya karþý
etik bir sorumluluk olarak Antalyayý korumasý gerektiði önermesi öznel bir felsefi yorum olsa da; estetiðin insan ve
ruhu üzerindeki somut ve soyut etkilerini göz önüne aldýðýmýzda hiç deðilse estetik ve psikolojik sebeplerle Antalyayý
korumaya, kirletmemeye, ekosistem katliamlarý yapmamaya mecbur olduðumuz, pragmatizmi açýsýndan nesnel bir
doðrudur. Ayrýca Antalya için çevresel, sosyal ve ekonomik açýdan faydalý olan ekosistemler eðer aþýrý kullaným
tehdidi altýndaysa, ki öyledir, ancak daha fazla koruma ile sürdürülebilirdir.
Bu amaçla Antalyanýn biyolojik çeþitlilik ve ekosistem hizmetlerinden elde edebileceði sosyal ve ekonomik faydalarýn
da bir an önce araþtýrýlmasý, konuyla ilgili halkýn ve karar vericilerin farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý, gerçekçi ve samimi
yaklaþýmlarla koruma çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir.
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Türkiye Ulusal Biyolojik Çeþitlilik Stratejisi ve Eylem Planý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, 2007 Ankara
Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBÝVES)
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Uzun yýllarýn getirdiði deneyim ve
birikimi siz deðerli rehberlerimizle
paylaþmaktan mutluluk duyarýz.
Özellikle Ege Bölgesi ve Yunan
Adalarý kültür, eðlence turlarýnda
bize danýþmadan hareket etmeyiniz.

e-posta: info@travelephesus.net
www.travelephesus.net

Lokalimiz
Açýldý...
Adý, ARO Cafe Bistro
Göreve gelirken ilk amacýmýz
biz rehberlerin birlik ve
beraberliðini saðlamaktý.
Elinizde tuttuðunuz bu
dergiyle sesimizi sizlere
duyurabildik. Þimdi de ARO
Cafe Bistro ile sadece
rehberler deðil, ailelerimiz,
dostlarýmýz ve arkadaþlarýmýz
da bu güzel birlikteliðin
içerisinde yer alabilecekler.
Biz rehberlere uygulanan
özel indirim ve servislerden
artýk tüm sevdiklerimiz de
yararlanabilecek. Bütün
bunlar rehber camiasýnýn
bütünleþmesine çok büyük
katkýlar saðlayacaktýr.

Yerimiz, AROnun tam
altýndaki 2 katlý mekandýr.
Alt katta toplantýlar, özel
günler tertip edebileceðimiz
veya zaman zaman oyun
salonu olarak kullanabileceðimiz geniþçe bir
bölüm ile idari ofis ve mutfak
vardýr. Üst katta ise seçkin
bir mimarlýk firmasýnca
tasarlanan, son derece elit
bir salon ve bar sizleri
karþýlamaktadýr. Burada
birçok kahve çeþidi, deðiþik
lezzetleri ve diðer içecekleri
sunan menüsü ile sizlere
hizmet verecektir. Ön bahçe
alanýmýz ise yine rahat
oturup, açýk havada sohbet
edilebilecek bir þekilde
hazýrlanmýþtýr. Doyumsuz
sohbetlerin yanýnda belki

nargile sevenler için özel
günler bile düzenlenecektir.
ARO Cafe Bistro, rehberlerin
bir araya gelip, bazen yorgun
argýn döndükleri turlarýn
ardýndan stres atacaðý, bazen
oyunlar oynayýp eðleneceði,
bazen de dizüstü bilgisayarýný
getirip mis gibi kahve
kokularýnýn içerisinde
çalýþabileceði, ailelerini,
arkadaþlarýný gönül huzuruyla
davet edebileceði nezih bir
ortamdýr.
30 Temmuz 2010
tarihindeki resmi açýlýþa,
bütün üyelerimizi,
meslektaþlarýmýzý, turizm
camiasýnýn rehber dostlarýný
bekliyoruz.
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"Yapý Kredi Sigortalý'yým"
Demenin Rahatlýðýný Yaþayýn!

KAF TAN
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kaftan@yksigorta.gen.tr
Kiriþ Mah. Karabucak Mevkii
Kemer, ANTALYA
T: 0242 814 6090-91
F: 0242 814 6092

