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Yumuktepe
rkeoloji dünyas›nda ayr› bir önemi
bulunan ve Neolitik Ça¤'dan günümüze kadar kesintisiz yerleflim görmüfl olan Yumuktepe, kent merkezinin
yaklafl›k 1 km. kadar kuzeybat›s›ndaki
Demirtafl Mahallesi'nde yer almaktad›r.
1937 y›l›nda John Garstang ve ekibinin
burada incelemeler yapt›klar› s›rada, höyü¤ün bat›s›nda yer alan Müftü Deresi'nin tahrip etmifl oldu¤u kesitlerde Neolitik Dönem'e ait aletlere rastlamalar›yla, höyükte kaz› yapmaya karar vermifllerdir. Ayn› y›l bafllat›lan kaz› çal›flmalar›na 1939 y›l›nda ara verilmifltir. Daha
sonra 1946-1947 y›llar›nda bilimsel kaz›
çal›flmalar›na tekrar bafllam›fllar ancak
devam ettirememifllerdir.

A

Yumuktepe, kap

1

1. Yumuktepe, kap
2. Ezici
3. Yumuktepe, kaz› vitrini
4. Yumuktepe toprak
kaplar
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Günümüzde görüldü¤ü üzere höyük üzerinde teraslar aç›larak yap›lan a¤açland›rma çal›flmalar›n›n yan› s›ra yan›ndan
geçen Müftü Deresi'nin zaman içerisindeki taflk›nlar› nedeniyle bütün kaz› alanlar›n› ve tabakalar› yok eden tahribatlar
olmufltur. Yine höyük üzerine yap›lan bir
tak›m mimari uygulamalarla tahribatlar
daha da yo¤unlaflm›flt›r. Bu uygulamalar
yap›l›rken höyükten ç›kan tafllarda kullan›lm›flt›r.
1993 y›l›nda, Kültür Bakanl›¤› ve ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Veli Sevin baflkanl›¤›nda yeniden bafllat›lan kaz› çal›flmalar›
2001 y›l›ndan beri Lecce Üniversitesi'nden Dr. Isabella Caneva taraf›ndan
devam ettirilmektedir. Bu kaz› çal›flmalar› sonucunda Garstang'›n tespit etti¤i 33
2

tabakan›n gerçekte iki kat› olabilece¤i
ileri sürülmüfltür. Daha çok Prehistorik
Ça¤ yerleflmeleri ile tan›nan Yumuktepe'nin her ne kadar ‹slami tabakalar›
park yap›m› s›ras›nda tahrip olsada, 1013. yüzy›llarda en az üç yap› kat› halinde, surlarla güçlendirilmifl önemli bir
merkez oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Arkeobotanik analizler Akdeniz'de zeytinin ve
incirin ana vatan›n›n bu bölge oldu¤u,
üzümün ise daha geç dönemde geldi¤i
gibi ilginç bulgular vermifltir. ‹.Ö.
7000'den itibaren ticaret yollar› saptan›rken imalat teknolojisindeki geliflme orta-

ya ç›kart›lmaya bafllanm›flt›r. ‹.Ö.
5000'den itibaren ise höyük tepesinde
surlarla kuflat›lm›fl stadel, eteklerde ise
evlerin teraslar üzerine yerlefltirilmifl oldu¤u görülmüfltür. Yumuktepe'nin Kalkolitik Dönem'den sonra çevresi surlarla
kuflat›lm›flt›r. Hitit ‹mparatorluk zaman›nda da güçlü duvarlar›n yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu duvarlar ‹.Ö. 1200 y›llar›na
kadar kenti korumufltur. Kent bu dönemde büyük bir yang›nla son bulmufltur.
Son derece zengin kaz› buluntular› Mersin Müzesi'nde sergilenmektedir.

Yumuktepe, cam kandil

4

3
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Belenefllik Kalesi
ersin'in yaklafl›k 20 km. kuzeyindeki So¤ucak Yaylas›'ndad›r. Kale , iki
katl› ve dikdörtgen planl›d›r. Ana kaya üzerine infla edilen kalenin d›fl duvarlar› kesme blok tafllarla örülmüfltür. Kap›
aç›kl›¤› zeminden yukar›da oldu¤u için girifl-ç›k›flta seyyar bir ahflap düzenek kullan›lm›fl olmal›d›r. Girifl üç bölümlü kenar
pervaz›yla donat›lm›flt›r. Alt katta enine iki
kemerle desteklenmifl odan›n kuzeybat›
köflesinde büyük ve üstü aç›k bir kap› vard›r. Bu kap›dan ikinci kata ç›k›lmaktad›r.
‹kinci kat›n duvarlar›ndaki konsollar, belki
de a¤aç hat›llardan yap›lm›fl bir üçüncü
kat›n olabilece¤ini göstermektedir. Üst
katta gözetleme delikleri bulunmaktad›r.

M

Son y›llarda yap›lan onar›mlarla özellikle
girifl k›sm›nda özgünlü¤ünü yitiren ve Orta
Ça¤'a tarihlenen kalenin eteklerinde bir de
kaya mezar› bulunmaktad›r.

Çatalçeflme
o¤ucak Yaylas›'nda Çatalçeflme Mevkii'nde yer almaktad›r. Bizans Dönemi'ne ait yap› tafllar›n›n devflirme olarak kullan›lmas›yla yap›lm›flt›r. Üzerinde
yan yana iki haç›n bulundu¤u bir blok tafl,
çeflme duvar›n›n ön yüzüne yerlefltirilmifltir. Çeflme yere düflmüfl olan özgün malzeme kullan›larak tekrar onar›lm›flt›r. Çevresinde yer alan di¤er kal›nt›lar aras›nda
apsisi ayakta kalm›fl bir kilise ve çevresindeki yap›lara ait temel kal›nt›lar›, küçük bir
sarn›ç ile bir vaftiz teknesi yer almaktad›r.

S

Sarn›ç
o¤ucak Yaylas›, Dar›sekisi Köyü, Sarn›ç Mevkii'nde yer almaktad›r. Sarn›ç
bulunundu¤u konumu nedeniyle
mevkiiye ad›n› vermifltir. Yörede az bulunan arkeolojik bulgulardan bir tanesidir.

S

1. Belenkefllik Kalesi
Plan›
2. Belenkefllik Kalesi
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Gözene Kalesi
ersin'in yaklafl›k 29 km. kuzeyindeki Gözne Beldesi'ne giriflte yüksek
kayalar üzerinde göze çarpan kale
iki yap›dan oluflmaktad›r. Do¤udaki yap›
biri güneyde, üçü kuzeyde olmak üzere
dört burçlu ve dikdörtgen formludur. Girifl
kap›s› bat›dad›r. Kap› efli¤i toprak seviyesinden 1 m. kadar yüksektedir. Yap› sivri
kemerli tonozla örtülü olup, içi üç kemerle
dört k›sma ayr›lm›flt›r. ‹kisi kuzey, üçü güney duvarlarda olmak üzere 5 tane ›fl›k ve
havaland›rma deli¤i vard›r.
Bat›daki yap› üç pencereli, iki kap›l›, alt›gen formlu kule tiplidir. Yap›n›n üstünde
güney, bat› ve kuzey yanlar›nda olmak
üzere onbefl sundurma bulunmaktad›r.
Tavan, yerden çat›y› saran bir kemerle ikiye bölünmüfltür. Kemerin bat› taraf›ndaki
tavan üç ayr› üçgen yüze sahiptir. Do¤u
k›sm› sivri uçlu tonoz tekni¤inde yap›lan
kale, Orta Ça¤'a tarihlenmektedir. Yak›n›ndaki Belenkefllik ve Sinap Kaleleri ile
birlikte bölgenin en önemli ve büyük kalelerinden birisi olan Çand›r Kalesi'ne giden
yol güzergah›ndad›r ve bu yolu kontrol al-

M

t›nda tutmak amac›yla yap›lm›fl bir karakol
olmal›d›r. Çevre düzenlemesi yap›lan ve
yaz k›fl yayla turizmine aç›k olan kaleye girifl ücretlidir.

1, 2 ve 3.
Mersin, Gözne Kalesi

2

3
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Sinap Kalesi
ersin'in yaklafl›k 34 km. kuzeyinde yer almaktad›r. Ayvagedi¤i
Yaylas›'na girmeden sa¤a dönülen ve Çand›r Kalesi'ne do¤ru giden
önemli bir yolun kontrol güzergah›nda
yer almas› Sinap'›n bir karakol olabilece-

M

1

¤ini göstermektedir. Bu yerin Orta
Ça¤'daki ad› bilinmemektedir.
Dikdörtgen planl› olan kalenin her köflesinde bir kule bulunmaktad›r. Kalenin
duvarlar› k›smen çökmüfl ve iç yap›s› tamamen yok olmufltur. D›fl duvarlarda bosajl› duvar örgü sistemi uygulan›rken,
duvar aralar›ndaki k›r›k moloz tafllar dolgu malzemesini oluflturmaktad›r. ‹ç duvarlar ise düz kesme tafltan yap›lm›flt›r.
Kuzeydo¤uda yer alan kule hariç, di¤er
kuleler birbirinin ayn›d›r. Üst kata ç›kan
merdiven basama¤› izleri yer yer gözlenebilmektedir. Girifl muhtemelen do¤u
duvar› içinde olmal›d›r. Kalenin ikinci kat›nda alt› adet gözetleme deli¤i bulunmaktad›r.

1. Mersin, Sinap Kalesi plan›
2. Mersin, Sinap Kalesi

2
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Paperon (Çand›r)
ersin'in 40 km. kuzeyinde, Çand›r
Köyü'nün kuzeybat›s›nda, Ayvagedi¤i Yaylas›'n›n 7 km. do¤usundad›r. 1450 m. yükseklikteki bir platonun
üzerine kurulmufltur. Kaleye gidifl yolu
stabilizedir. Çand›r'›n güneyindeki denize do¤ru olan yol yukar›da bahsedildi¤i
üzere Sinap, Gözne ve Belenkefllik Kaleleri ile korunmufltur. Köyün do¤usunda
K›zlar Manast›r›'na giden bir yol daha bulunmaktad›r. Eski tarihçiler kaleyi Kilikia,
Kapadokya ve Isauria aras›nda olarak tan›mlam›fllard›r.
Bu kale Ermeni Kaleleri aras›nda mimari aç›dan en zengin ve tarihi en kar›fl›k
olan›d›r. Ancak kalenin tarihi Ermenilerden daha eskilere gitmektedir. Buran›n
Bizans kalesi Papirion veya Papurion olabilece¤i ileri sürülmektedir. 14 . yüzy›l›n
ortalar›nda k›sa bir süre Karamano¤ullar› taraf›ndan iflgal edilmifl, 14. yüzy›l›n
sonlar›nda ise Memlükler'in eline geçmifltir.
Kalenin önemli özelli¤i kap›s›d›r. Kaleye
ç›kmak için iki k›vr›ml› yaklafl›k 172 basamaktan oluflan bir merdiven kullan›l-
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maktad›r. Birinci k›vr›ma yaklafl›k 1.30
cm.'lik yükseklikteki bir aç›kl›ktan girilmektedir. Güneybat› taraf›nda k›smen
yontulmufl bir kap›dan do¤al bir su havzas›na giden merdivenler görülmektedir.
Bu oyuk bir sarn›ça dönüfltürülmüfltür.
Bat› taraf›nda ise sarn›ça su tafl›mak için
kemer yap›lm›flt›r. ‹lk merdiven basa2
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maklar›n›n oldu¤u yerin do¤u taraf› duvarla korunmufltur. Ancak bu duvar y›k›ld›¤› için demir korkuluk yap›lm›flt›r. Merdivenin birinci k›sm›n›n sonunda yuvarlak pervazl› bir kap› sonrada bir koridor
görülür. Bu koridorun duvarlar› uçurumun kenar›na dayanm›flt›r. Bu tarz girifl
pek rastlanmayan bir özelliktir. Sadece
Da¤l› Kalesi'nde böyle koridorlu merdivenli girifl bulunmaktad›r. Merdiven basamaklar›n›n yok olan tafl basamaklar›
yerine baz› yelerde demir basamaklar
yap›lm›flt›r. Zirvedeki kale içerisinde yer
alan kal›nt›lardan en dikkat çekici olan›
kuzeybat›dakidir. Burada kilise kal›nt›s›
ve iki katl› bir yap› kompleksi yer almak1

1-2-3. Mersin,
Çand›r Kalesi
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tad›r. Yap› kompleksine ait büyük odalar
aras›nda kemerli geçifl kap›lar›, sa¤lam
durumda olan di¤er odalardaki süsleme
unsurlar› ve boya izleri hala görülebilmektedir. Üst kat odalar›na küçük bir
merdivenle ç›k›lmaktad›r. Bu katta kuzeybat› kenardan güneye do¤ru ilerleyen
yap›lar›n tahrip oldu¤u görülmüfltür, Ayr›ca bütün bu yap› kompleksini çevreleyen
genifl alan›n duvar kal›nt›lar›na da yer yer
rastlanmaktad›r. Kilisede bulunan tafl iflçili¤i 11. yüzy›l özelli¤i tafl›maktad›r. Apsis kenarlar›ndaki yan odalarda yer alan
iki katl›l›k bölgede pek görülmeyen özelliktir. Çok tahrip olmufl kilisedeki tafllarda yer alan motifler görülmeye de¤erdir
ve kalenin do¤usunda yer alan K›zlar Manast›r›'ndaki kilise ile benzerlik göstermektedir. Son zamanlarda bu bölgedeki
yap›larda özellikle kuzeybat› d›fl cepheden görülen k›s›mda yo¤un y›k›lmalar
meydana gelmifltir.
Kaleye ait di¤er yap› gruplar› yo¤un bitki
örtüsünden görülemese de tespit edildi¤i
kadar›yla güneydo¤u kesimde sivil halk›n
ikamet etti¤i baz› yap› kal›nt›lar›, tahrip
olmufl bir kilise kal›nt›s›, sarn›çlar, duvar
kal›nt›lar› ve bir lahit bulunmaktad›r.

2

1

K›zlar Kalesi Manast›r
and›r Kalesi'nin do¤usundad›r.
Halk aras›nda kale denilen bu yer,
asl›nda bir manast›rd›r. Yol yer yer
asfalt olmas›na karfl›l›k ço¤unlukla stabilizedir ve daha çok yürüyerek ulafl›lmaktad›r.Yüksek bir tepenin eteklerinde yer
alan burunda kurulmufltur. Mimari kal›nt›lar›n çok az› ayakta kalm›flt›r. Ana kaya
önüne çekilen set duvar›ndan hiçbir iz
kalmam›flt›r. Ancak üzerinde onsekiz sat›rl›k Ermenice yaz›t›n bulundu¤u kilise
duvar› hala sa¤lamd›r. Kilisedeki duvar
iflçili¤i Çand›r Kalesi'ndeki kilise ile benzerlik göstermektedir.

Ç

Hangedigi Kalesi
ve Manast›r
ersin'in yaklafl›k 45 km kuzeyinde
yer alan Yavca Köyü'nün 7 km.
güneyindedir. Kaleye ç›k›fl için sabilize bir yol kale üzerinde Orman Gözetleme Kulesi yap›l›rken oluflturulmufl. Daha sonra bu alanda gölet yap›m› bafllad›¤›ndan yol zirveye kadar ç›k›fl› kolaylaflt›rm›flt›r. Kaleye ç›karken ma¤aralar›n oldu¤u bölümde yöre halk›n›n belirtti¤ine
göre bir geçit bulunmaktaym›fl. Ancak bu

M

geçit duvar›ndan sadece afla¤›daki bir
duvar parças› kalm›flt›r. Bu duvar kesme
kalker, köfleleri bosajl› tafltan, aralarda
özentisiz ifllenmifl küçük kesme kalker
tafllar kullan›larak yap›lm›flt›r. Duvar›n iç
yüzü ise daha iri tafllardan yap›lm›flt›r.
Kale zirvesindeki orman gözetleme kulesinin do¤usunda yer alan ve kal›nt›lar›n
oldu¤u bölüme güneye do¤ru t›rman›larak ulafl›lmaktad›r. Kalenin do¤u zirvesinde görülebilen kal›nt›lar aras›nda merdiven basamaklar›, yer yer duvar kal›nt›lar›, sarn›ç olabilecek bir alan, s›rl› Bizans seramikleri, tesadüfi gördü¤ümüz
bir Ermeni sikkesi say›labilir. Bu kadar
az buluntu olmas› kalenin çok tahrip oldu¤unu göstermektedir.

1. Mersin,
K›zlar Kalesi,
Manast›r, Kilise

Gedi¤i Kalesi ve
Manast›r› Plan›
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Asar (Hisar) Kale

1

ale, Gözne'den Arslanköye giden yol
güzergah›nda, Güzelyayla (K›z›lba¤)
Yaylas›'na varmadan yolun solunda
yer almaktad›r. Buran›n tarihi kaynaklarda
rastlanan bir ad› bulunmamaktad›r.
Kalenin d›fl› kalker kesme blok tafllarla
örülmüfltür. D›fl yüzündeki tafllar›n yüzeyi
düzgün ifllenmemifltir. Kuzey kulesinin
haricinde duvar tafllar›n›n iç yüzü düzgündür. Kuzeybat›da yer alan kule bir kal›nt›
halinde olmas›na ra¤men, iki katl› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Üstteki kat› çökmüfl olmakla birlikte yap›s› bellidir. Kuzeyde, flimdi y›k›k olan, ince bir apsisli yap› mevcuttur. Bu alan bir depo ya da bir flapel olmal›d›r.
Güneydeki kule odas›n›n girifli y›k›lm›flt›r.
Odan›n iç duvarlar› düzgün kesme kalker
kaplama tafl, aras› moloz dolgudur. Duvar,
rengi ve deseni birbirinden farkl› pekçok
kalker taflla yap›lm›flt›r. Bu nedenle süslü
ve çok de¤iflik bir tafl ve duvar iflçili¤i kullan›lm›flt›r. Güney kulesinden bafllayan duvar , kuzey kulesinde son bulmaktad›r. Çöküfl nedeniyle mazgallar ve kuzey kulesinin tepesi zeminle birleflmifltir. Kuzeybat›
köflesindeki odalar›n giriflide çökmüfltür.
Plan›ndan ve tafl iflçili¤inden Orta Ça¤'a ait
bir yap› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

K

1. Mersin, Merkez,
Hisar Kale plan›
2. Mersin, Merkez,
Hisar Kale

2
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Evciler Kalesi

1

ersin'in 40 km. kadar kuzeyinde
yer alan Çand›r Kalesi'nin (Arslanköy'e giden yol güzergah›nda ) 20
km. kadar bat›s›ndaki Evciler Köyü yak›n›ndad›r. Ad› ve tarihçesi bilinmeyen küçük bir garnizon kalesidir. Üç katl› dikdörtgen planl› bir ev kule görünümündedir. Alt
kat› iki bölümlüdür. Basit simetrik bir iç
avlusu ve iç kulesi vard›r. ‹ç kale tepenin
doru¤undad›r ve iç avlunun duvarlar› güneye do¤ru alçalmaktad›r. Olas›l›kla Bizans Dönemi'nde yap›lm›fl olan iç avlunun
güneybat› köflesinde yuvarlak bir kule bulunmaktad›r. Bu tip yap›lar Belenkefllik Kalesi'ne benzemekte ve 13. yüzy›la tarihlenmektedir.

M

Su Yap›s› ve
Kaya Mezarlar›
slanköy Yaylas›'nda yer alan kaya mezarlar› yayla merkezine yak›nd›r. Baflp›nar Mevkii'nde yer alan ve yol çal›flmas› s›ras›nda tesadüfen ortaya ç›kan su
yap›s› tonozludur. Muhtemelen Roma Dönemi'ne ait olan yap› kalker kesme tafllardan yap›lm›flt›r. Da¤dan gelen suyun kana-

A

lize edilmesi için yap›lm›fl olmal›d›r. Yerel
halk›m›z taraf›ndan s›kça ziyaret edilerek
suyundan içilmektedir.

1. Mersin,
Evciler Kalesi Plan›
2. Mersin, Evciler Kalesi

2
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