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Merhaba,

Hello,

Ermenek, farklı kültürlerden pek çok insanın
asırlardır hayatlarındaki zorlukların karşısında, yeniden
başlamak için yurt edindiği özel bir yer oldu. Bu
insanlara sadece yurt değil binbir değişik olanak
sundu. Hâlâ bu armağanları bize cömertçe sunarken
insanların bu armağanları keşfetmelerini sağlamak da
bugün bizim en büyük görevlerimizden biri.
Milyonlarca yıllık tarihinden kaynaklı benzersiz;
katman katman kültürel ve tarihi zenginlikle kaplı;
doğası tüm doğa sporları için elverişli Ermenek,
havasıyla suyuyla yeniden başlamak, yenilenmek
için Sarp (Dağlık) Kilikya’nın en güzel yerinde
keşfedilmeye hazır.
Tüm dertlerinizden arınıp hayatınıza yeniden
başlamak üzere keyifli bir yolculuk geçirmeniz
dileğiyle.

For centuries people from various cultures, who have
been faced with the challenges of life have chosen
Ermenek as their home to make a new beginning.
For those people Ermenek has provided them not
only with a homeland, but also with tremendous
opportunities. We would like to welcome people
to discover the beauties of Ermenek while it still
generously offers them.
In the most beautiful region of Rough Cilicia,
Ermenek, a city of unique historical wealth, a city of
extraordinary cultural wealth and a city of incredible
nature which is suitable for all kinds of outdoor sports
is welcoming you.
It is a perfect place to leave your troubles behind
and enjoy a charming journey to make a new
beginning.

Uğur SÖZKESEN
Ermenek Belediye Başkanı
Mayor of Ermenek
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TOROSLAR’DA
EŞSİZ BİR TARİH: ERMENEK
A UNIQUE HISTORY ON THE TAURUS:
ERMENEK
Ermenek ve çevresine yerleşen ilk
insan topluluğunun kim olduğu kesin
değil. Sarp Kilikya’yla ilgili en erken
döneme dair bilgimiz, bu insanların
batıdan gelen yerli Anadolu halkı
Luviler olabileceğini söyler. Luvilerin ne
zaman bölgeye geldikleri bilinmese de
pek çok yerleşim adlarının Luviceyle
benzerlik taşıdığı biliniyor.
Bölge Hititlerin son yüzyılında önemli
bir rol oynadı. Hitit kralı Muwatalli
yönetim merkezini Sarp Kilikya’ya kadar
uzanan Tarhuntassa bölgesine taşıdı.

The origin of the people who first
settled here is uncertain. Our earliest
information about the Rough Cilicia
suggests that they were probably the
local Anatolians, Luwies due to the
Luwian names of the settlements,
although the time of their arrival is
unknown.
The region played a crucial role in the
last century of the Hittite Empire
The Hittite king Muwatalli moved his
capital to Tarhuntassa, a region extending
over the land of Rough Cilicia.

M. Ö. 7. ve 8. yüzyıllarda Asurlar,
özellikle büyük sedir ormanları için Sarp
Kilikya’yı ele geçirmek istediler. Ancak
Kilikyalılar Asurlara karşı direndiler.

The Assyrians tried to dominate Rough
Cilica in the 7th century BC, particularly in
order to get its vast cedar forests. But the
Cilicians revolted against the Assyrians.

Antik kaynaklardan Kilikya’nın bir
Pers Satraplığı olduğunu biliyoruz. Buna
karşın bölgenin yerel hükümdarlar
tarafından yönetilmeye devam ettiği
kesindir.

We know from the ancient records
that Cilicia became one of the Persian
Satrapies, but it evidently continued to
be governed by native kings.

Pers imparatorluğunun çöküşüyle
birlikte Sarp Kilikya bir Makedonya
eyaleti oldu; İskender’in ölümünden
sonra Seleukos ve ardından gelen
Seleukos hanedanı, Romalılar bölgeyi
bir Roma eyaleti yapıncaya dek
hakimiyetlerini sürdürdüler.
Ünlü coğrafyacı Strabo, döneminde
Sarp Kilikya’yı şöyle tarif eder:
“Sarp Kilikya’yı soracak olursanız,
kıyısı dardır ve düzlük toprağı yoktur
veya tek tük vardır. Ayrıca Torosların
eteğinde uzanan Isaura bölgesinde
yoksul bir yaşam vardır.”
Strabo; Romalıların, önceden yoksul
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Cilicia became a Macedonian province
following the downfall of the Persian
empire; Seleucus and his descendants,
after the death of Alexander, held the
sovereignty till the Romans made it a
Roman Province.
The ancient geographer Strabo
described it: “As for Cilicia Tracheia, its
coast is narrow and has no level ground,
or scarcely any; and besides that, it lies
at the foot of the Taurus, which affords a
poor livelihood.”
Strabo claims that the Romans
have brought prosperity and good
governments to areas where what
prevailed previously was poverty and

bir yaşamın sürdüğünü ve korsanlığın
hakim olduğu yerlere zenginlik ve iyi
idare getirdiklerini iddia eder. Ona göre
bölgenin insanları Roma hakimiyetini
reddeden veya bu hakimiyetten
kaçınan “asi” insanlardır. Roma dönemi
boyunca, “Kilikyalı” demek “korsan”
demekti. İster imparatorlukla zorla
birleştirilsin isterse imparatorluk
sınırlarının dışında kalsın bu asi “dağlı”
adamlar hep barbar, çeteci ve korsan
olarak anıldılar.
Roma döneminde de sedir ormanları
önemini korudu ve Antonius sedir
ormanlarını Kleopatra’ya verdi.
Bizans döneminde Ermenek ve çevresi
önemli bir Hristiyanlık merkezi haline
geldi. Dört piskoposu kayıtlarda geçer.
Haçlılardan sonra Ermenek
Karamanoğulları Beyliği’nin eline geçti.

piracy. According to him there were
“rebellions” who rejected or avoided
Roman domination. During the Roman
period a “Cilician” became almost a
synonym for a “pirate”. Whether they
were forcibly incorporated into the
imperium, or remained beyond its
boundaries, such rebellious “mountain
people” were portrayed as barbarians,
bandits, and pirates.
We know that during the Roman period
the cedar forests of Rough Cilicia kept
their attraction. Antony assigned the cedar
forests to Cleopatra.
During the Byzantine period the city
became an important Christian region, and
four of its bishops are known.
It passed to the Turkish Principality of
Karamanids after the Crusaders.

13. yüzyılda Moğollar Anadolu’ya
geldiler ve sürekli olarak kalmaya
başladılar. Selçuklu idaresindeki
her yerde karmaşa ve düzensizliğin
başladığı 1230’lu yıllarda
Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu
Nure Sofi Ermenek’e gelerek burayı
yurt edinde ve tarih sahnesine bir
lider olarak çıktı. Karamanoğulları
Ermenek’ten Konya’ya, Niğde’den
Mut’a kadar geniş bir alana hakim
oldular. Karamanoğullarının sahip
olduğu kentlerde inşa ettikleri yapıların
çeşitliliği inanılmazdır. Pek çok cami ve
anıtsal medrese yaptılar. Medreselerinin
büyüklüğü ve güzelliği eğitime ne
kadar önem verdiklerini gösterir. Ulu
Cami ve Tol Medrese gibi en önemli ve
en etkileyici Karamanoğulları yapıları
Ermenek’tedir.

In the 13th century, Mongol troops
moved into Anatolian plateau and were
permanently established there. And in
1230’s when the chaos and instability
started throughout the Seljuki land,
Nure Sofi, the founder of the Karamanid
Principality (Beylik), first came to Ermenek
and appeared as a leader. And he chose
Ermenek as his homeland. Karamanids
ruled a large land from Ermenek to Konya,
Karaman, Niğde for two centuries. In the
cities that belonged to the Karamanids,
the variety of construction is stunning.
They built a plenty of monumental
medreses and mosques. The size and the
beauty of their medreses show how much
they valued education. And the most
beautiful and significant, and the oldest
examples of the Karamanid structures,
such as Ulu Cami, Tol Medrese, are located
in their homeland, Ermenek.

Karamanoğullarından sonra Ermenek
15. yüzyılda tamamen Osmanlı
İmparatorluğu’na dahil edildi.

Ermenek was completely integrated into
the Ottoman Empire after the Karamanid
rule.

Bugün Ermenek Karaman ilinin bir
ilçesidir.

Today it is a township of Karaman
Province.
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Sarp (Dağlık) Kilikya’da
benzersiz bir keşfe hazır olun
Konya’nın güneyinde ve Karaman’ın güneydoğusunda Toros
Dağları’nın kalbinde yer alır Ermenek. Sarp Kilikya’nın gizemli, dik
ve aşılmaz dağları Ermenek’i her zaman eşsiz bir yer yapmıştır.
Düşmanlardan korunmak isteyen, bağımsızlıklarına düşkün, baskı
sevmeyen ve hayata yeniden başlamak isteyen insanlar asırlardır
burayı yurt edinmiş.
Yüksek Torosların ortasında parlayan masmavi suların,
antik kentlerin gösterişli nekropollerinin, dipsiz mağaraların,
şimdiki köylerin, tarihin en büyük aşklarına sebep olmuş sedir
ormanlarının, endemik bitkilerin bölgeye kattığı güzelliklerin
büyüsüne direnemeyeceksiniz.

Get ready for a unique
exploration in Rough Cilicia
South of Konya and southeast of Karaman, lies Ermenek in
the heart of the Taurus Mountains. The mysterious, steep and
impassable mountains of Rugged Cilicia has always kept Ermenek,
a unique place. Those who want to protect themselves against
enemies, who want to remain independent, who resist against
pressure and who have a desire for a new start have chosen here
as their home.
You’ll find it hard to resist the charm of this region as you explore
the blue waters shining in the rocks of the high Taurus Mountains,
the spectacular necropolises of its ancient cities, the bottomless
caves, today’s villages, the cedar forests which influenced once the
greatest loves and the beauties of the endemic plants.
Lying on the slopes of the mighty Taurus Mountains, Ermenek
offers travelers and adventurers a great opportunity to enjoy
spectacular canyons, lakes, rivers, forests as well as culture and
history.
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Muhteşem kanyonları ve nehirleriyle resim gibi bir kent olan Ermenek
Orta Torosların kalbinde bulunuyor. “Yükseklerde yaşayan yiğit insanların
ülkesi” Ermenek, bir zamanlar Sarp (Dağlık) Kilikya denen bu bölgedeki
heybetli dağlar arasında mirasını hâlâ özenle saklıyor.
Ermenek, a picturesque town with magnificent canyons and rivers, is situated in
the heart of the Middle Taurus Range. It has been “the country of gallants, living on
the peaks” and it carefully keeps its heritage among the great mountains, which
were once in the region, Cilicia Tracheia.

SARP KİLİKYA’NIN TAM KALBİ
THE HEART OF ROUGH CILICIA

ERMENEK
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HEYBETLİ TOROSLAR ORTAYA ÇIKIYOR
THE MIGHTY TAURUS ARE RISING
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Toroslar, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan ve
temelde kalkerden oluşmuş geniş ve uzun sıra
dağlardır. Anadolu coğrafyasının evrimi, 30
milyon yıl önce birçok kara parçasının diğer
büyük kıtalardan koparak Tetis Okyanusu’nda
bir araya gelmesi ile başlıyor. Tetis Okyanusu,
günümüzden 20 milyon yıl önce tükeniyor
ve bugünkü Akdeniz’i, kendisinden bir parça
olarak dünyaya hediye ediyor. Torosların en eski
hareketi henüz tam olarak tespit edilememiş.
Ancak oluşumunun uzun jeolojik devirlerde
en az 500 milyon yıl önce başladığı ve 400
milyon yıl önce; yani balıkların zamanında deniz
baskınına uğradığı düşünülüyor.

The Taurus Mountains display a wide and long
range, extending along the Mediterranean coast,
composed mainly of limestone. The Anatoilan
geology started when many geological units
separated from the supercontinents and came
together in Tethys Sea 30 million years ago.
Tethys Sea closed 20 million years ago and left
the present Mediterranean as a present to us.
The earliest movement of the Taurus range
hasn’t been exactly ascertained yet. However, it
is known that it started its formation in the long
geological eras, i. e. 500 million years ago, and
that 400 million years ago, when all fish evolved,
it was occupied by sea.

Bugünkü Ermenek’te o dönemden kalma
donuk renkli kalkerler, kuvartsitler ve şistleri
görebilirsiniz. Kayaların eşsiz kıvrımları ise
baskınlar sırasındaki suların şiddetinden
kaynaklı. Yine kalın kalker tabakaları bu
görünümlerini, 300 milyon yıl önceki
Permokarbonifer dönemine borçlu. 65
milyon önce tektonik hareketler sonucunda
Torosların üstünü kaplayan örtü yapısı ortaya
çıkıyor. Torosların yukarı doğru çıkışı sürerken
karstlaşma işlemi hızlanıyor. Yukarıdaki
drenaj sistemi yüzeyden dibe iniyor. Bugün
Ermenek’teki olağanüstü mağaralar işte bu
sürecin sonucu.

In the present Ermenek, you can see the pale
limestones, quartzites, and schists which are the
remnants of that era. And the unique folds in
rock are the result of pour water pressure during
the sea raids. The thick karstic layers owe their
appearance to Permo-Carboniferous era, i. e.
300 million years ago. 65 million years ago the
tectonic movements resulted in the formation of
nappe structure in the Taurus. While the uplifting
process of the Taurus was continuing, the
karstification process was accelerated. The surface
drainage shifted from the surface to the deeper
part. Today the marvelous caves in Ermenek are
the result of that process.

Günümüzden 30 milyon yıl kadar önce, Torosların
içinden yükseldiği Tetis, Avrupa içlerine kadar
sokulurken bir yandan da kara parçaları bir araya
gelerek tüm Anadolu’yu oluşturmaya başladı.
20-25 milyon yıl önce Miyosen devirde, tektonik
hareketler o kadar şiddetlendi ki denizinin suları,
çöküntüleri doldurarak Torosların bir bölümünü
yeniden kapladı.

Around 30 million years ago, on the one
hand Tethys Sea, where the Taurus rose, was
penetrating Europe and on the other hand the
geological plates started to form Anatolia. 2025 million years ago the tectonic movements
became so abrupt in the Miocene era that the
sea waters occupied the tectonic depressions and
covered some part of the Taurus.

Bugün Ermenek’te hemen her yerde görebileceğiniz deniz
fosilleri Miyosen dönemdeki deniz baskınlarının sonucudur.
20 milyon yıl önce ise Tetis tükenmeye başlayıp arkada çok daha
küçük bir deniz olan Akdeniz’i bıraktı.
Today the sea fossils that you can see almost everywhere in
Ermenek are the result of the sea raids in Miocene era.
20 million years ago Tethys started to close and left the much
smaller sea, the Mediterranean.
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Güneyyurt,
Kuşakpınar

“İnsan, girilmesi bu kadar güç ve en temel
ihtiyaçların bile karşılanması mümkün olmayan bu
yerlere nasıl yerleşebilmiş?”
“How could people settle in such an impassable area
where even the essential human needs cannot be
satisfied?”

ERMENEK’İN GEÇİT
VERMEYEN DAĞLARI

THE IMPASSABLE
MOUNTAINS OF ERMENEK

Ermenek’in çevresinde Toroslar üç sıradağ
oluşturuyor. Bunlardan biri Hadim Göksuyu’nun
kuzeyinde, diğeri iki Göksu arasında ve üçüncüsü
de Ermenek Göksuyu ile kıyı arasında uzanıyor. Bu
dağların eteklerinde çeşitli özellikleri olan vadiler
bulunur. 1500 – 2000 mt’yi geçen zirveleri var ve sizi
olağanüstü bir dağ manzarasıyla karşı karşıya bırakıyor.

In Ermenek and its environment, the Taurus divides
itself into three mountain ranges. The first mountain
range extends in the north of Hadim Göksuyu, and
the second one is between two Göksu rivers, and the
third one stretches between Ermenek Göksuyu and the
Mediterranean cost. At the foot of these mountains are
valleys variously characterized. They have many peaks
rising above 1500-2000 m and offer you a fantastic
mountain panorama.

Sarp Kilikya’nın zor hava koşulları ve dolayısıyla
zorlu yaşam koşuları bugüne kadar yüzlerce gezgin
ve araştırmacının dikkatini çekmiş. Hatta bölgede ilk
jeolojik etüdü 1848-1853 tarihleri arasında yapan
Tchihatcheff’in, Sarp Kilikya için “İnsan, girilmesi
bu kadar güç olan ve en temel ihtiyaçların bile
karşılanması mümkün olmayan bu yerlere nasıl
yerleşebilmiş?” (1) diyerek şaşkınlığını dile getirdiği
biliniyor. Ancak Ermenek tüm bu geçit vermeyen
dağlarına rağmen, binlerce yıldır insanlara yurt
olmuş. Aksine dağlar bölge sakinlerine mükemmel
bir korunak olmuş.
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The hard weather and the difficult living conditions of
the Rough Cilicia have caught the attention of hundreds
of travellers and researchers. Tchihatchef, who carried out
the first geological survey, got surprised when he visited
the region for the first time and said: “How could people
settle in such an impassable area where even the essential
human needs cannot be satisfied.” (1) But for thousands of
years, Ermenek has become home for people in spite of the
impassable mountains. On the contrary, the mountains have
provided the settlers with a perfect refuge.

DÜDENLER, KOYAKLAR

Kalker suda eriyen ve çatlakları olan bir
kaya çeşididir. Yağmur sularını bir sünger
gibi çeker. Dışı kupkuru görünürken çekilen
sularla yerin altında erir, çöküntüler yaratır
ve böylece koyaklar, düdenler, sivri sivri
peri bacaları görünümlü kayalar, düzensiz
vadiler yaratır.

SINKHOLES, COVES

Limestone is a sedimentary rock with cracks,
dissolving in water. It absorbs rainwater like a
sponge. While it looks completely dry on the surface,
it dissolves in the underground with drainage of rainfed water and forms depressions, creating distinctive
forms like coves, sinkholes as well as irregular
canyons, and rocks that look like fairy chimneys.
21
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SARP KİLİKYA’NIN
DİPSİZ MAĞARALARI

THE BOTTOMLESS
CAVES OF ROUGH CILICIA

Torosların altında saklanan dipsiz mağaralar
olağanüstü doğa harikalarıdır. Pek çok bilim insanının
yanı sıra korkusuz maceraseverlerin de dikkatini
çekmektedir. Mağaralar tektonik hareketlerin
sonucunda oluştu. Bu tektonik hareketler temelin
seviyesini aşağıya indirdi. Geniş çökel havzalarda
bulunan çözünmeye uygun kayalardan oluşan
örtü birimlerinin bir kısmı deniz düzeyinin 150 mt.
altından başlayarak 3500 – 4000 mt. yüksekliğe
kadar çıkan çok sayıda mağara oluşturdu. Ermenek’te
kilometrelerce uzunluktaki bu inanılmaz Toros
mağaralarını görme şansına sahipsiniz.

The bottomless caves, hiding under the Taurus,
are the amazing wonders of nature. And, they have
attracted the attention of many scientists as well
as fearless adventurers. Caves formed as the result
of tectonic movements. These movements caused
the lowering of the base. Some of the nappe units
in large sedimentary basins, which are composed
of dissoluble rocks, formed many caves, starting
from 150 m beneath the sea level and going up to
3500-4000 m. In Ermenek, you have the opportunity
to explore these incredible Taurus caves which are
kilometres long.

Maraspoli Mağarası
Maraspoli Cave
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YENİ BİR KEŞİF: DİKİLİTAŞ
A NEW DISCOVERY: DIKILITAŞ
Kısa zaman önce Ali Rıza ETCİ , Ali BAYINDIR, Ömer
BATTIR, Mustafa DERELİ adlı dört doğa yürüyüşcüsü
tarafından Ermenek’in doğusunda yaklaşık 15 km.
uzaklıkta büyük bir mağara keşfedildi. Henüz 100
metrelik giriş kısmını keşfedebildikleri mağaraya
gezginler, Dikilitaş Mağarası adını verdiler. Mağarada
eni 60 cm. boyu 3 metreyi bulan dikitler, şelaleyi
andıran travertenler mutlaka görmeye değer bir güzellik
oluşturuyor.

Recently, a huge cave has been discovered
by the hikers, Ali Rıza ETCİ , Ali BAYINDIR,
Ömer BATTIR, Mustafa DERELİ. It is located
15 km away from Ermenek in the east. The
hikers who have marked only 100 metres of
it have given the name, Dikilitaş to it. With
stalactites of 60 cm wide and 3 metres long,
and travertines which looks like waterfalls, it is
definitely worth a visit.
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HEYBETLİ TOROSLARIN
DAR GEÇİTLERİ: KEBENLER
THE NARROW PASSAGES
OF THE MIGHTY TAURUS: KEBENS
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Sarp Kilikya’nın yüksek dağlarını aşmak hiç
bir zaman kolay olmadı. Bu dağları aşmaya
niyetliyseniz dar dağ geçitlerini bulmak
zorundasınız. Bugün hâlâ Yörükler, yaz gelince
sürülerini otlatmak üzere yaylaya çıkarken bu
kebenlerden geçiyorlar.

It has never been easy to pass through the
high mountains of Rough Cilicia. You have to
find these narrow passages if you intend to
cross over them. Today the Yörüks still pass
through those kebens in order to pasture
their flocks in summer.
25

TOROS’LARIN TEPELERİNDE
1500-2000 METRE YÜKSEKLİKTE
DENİZ FOSİLLERİ
THE SEA FOSSILES ON THE TOP OF THE
TAURUS AT 1500-2000 M ALTITUDE
Dalmaçalı Ormanı’ndan bir sünger fosili
A sponge fossil from Damlaçalı Forests.
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İstiridye fosili, Ermenek
An oyster fossil, Ermenek

Toroslar, Miyosen dönemdeki tektonik
hareketler sonucunda Tetis Okyanusu’nun
çöküntüleri doldurmasından ötürü deniz
yaşamının izlerini taşıyor. Ermenek ve
çevresindeki dağlarda, ormanlarda, hemen her
yerde fosiller görülebiliyor.
The Taurus mountains carry the traces of sea
fauna dating back to the Miocene era when
Tethys poured into the depressions as a result of
tectonic movements. Today you can easily come
across shelly fossils and other sea fossils almost
everywhere in Ermenek, on the surrounding
mountains, in the forests.
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ERMENEK’İN EŞSİZ DOĞASI
ERMENEK’S UNIQUE NATURE
Torosların yüksek tepelerinde yer alan
Ermenek çam, köknar, ardıç ve özellikle sedir
ormanlarının ortasındadır. Ormanlarının yanı
sıra ayrıca bir endemik bitki cennetidir.

Dalmaçalı, Sedir ve Köknar Ormanları
Cedar and fir forests, Damlaçalı
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Lying on the high peaks of the Taurus,
Ermenek is in the midst of thick pine, fir,
juniper, and especially, cedar forests. Besides,
it is also a paradise of endemic plants.

Aşağıdaki kızılçam
ormanları
1400 – 1800 mt’ye
çıkınca yerini sedir
ve köknar ağaçlarına
bırakıyor. Yine
alçak kesimlerde,
özellikle boylu ardıca
sıkça rastlanırken,
yükseklerde
tamamen sedir
ormanları sıralanıyor.
The red pine forests
at the lower slopes of
the mountains leave
their place to fir and
cedar forests when the
altitude reaches around
1400-1800. And while
one can frequently
encounter Juniperus
excelsa at the lower
regions there are all
cedar forests at the
higher altitudes.
29
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Dalmaçalı ormanları
Damlaçalı Forests.
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ENDEMİK
BİTKİ CENNETİ

A PARADISE
OF ENDEMIC PLANTS

Türkiye florasındaki çeşitlilik ve endemizmin bir
nedeni Anadolu’nun dağlık yüzeyidir. Ve Toroslar
bölgesi Anadolu florasının çok zengin bir çeşidine
sahiptir.

One reason for the diversity and endemism in the
Turkish flora is the mountainous surface of Anatolia.
And the Taurus area contains a very rich variety of
the Anatolian flora.

Ermenek tam olarak, Torosların bu bölgedeki en
yüksek zirvesine çıkan Oyluklu Dağı’nın bulunduğu
platoda konumlanıyor. Ermenek Çayı ise, bu
dağlık bölgede Miyosen kireçtaşları ve daha erken
dönemlerde oluşan kayalıklardan geçerek akıyor.
Kireçtaşı kayalıklarının bulunduğu sarp vadilerin
derinliği, nehre varıncaya kadar 1000 m’yi buluyor. Bu
sarp kayalıklara oyulmuş küçüklü büyüklü mağaralarda
doğaya sunulan özel armağanlar var: endemik bitki
çeşitleri. Bölgenin florasında 170’i Türkiye’nin endemik
bitkisi olmak üzere; 900 alt tür bulunuyor.

Ermenek lies on the plateau where Oyluklu
Mountain is reaching the highest peak of the region.
Ermenek Çay flows through the Miocene limestone
and earlier rock formations in this mountainous
region. The depth of the rough valleys of limestone
rocks reaches up to 1000 m. These karstic rough
rocks shelter some of the gifts of nature, that is,
endemic and relict species. In the flora of the
region, there are 900 subspecies, 170 of which are
endemic.

Miyosen kalkerlerine yerleşerek buralarda tutunan
çok sayıda bitki türü için bu karstik yaşam alanları çok
önemli. Ermenek Göksuyu (Ermenek Çayı) ile bu çayın
kollarının yardığı derin vadiler, bitkilerin çeşitlenmesi
ve sığınmasına yardımcı olacak alanlar yaratmış.
Ermenek bütün yıl güzel çiçekler açan bu sarp kayalıklar
ve vadilerle çevrili.

The karstic habitats are very important for many
plant species growing in and holding on to the
Miocene limestones. The deep valleys, formed by
Ermenek Göksuyu (Ermenek Çayı) and its branches
created suitable areas for plants to diversify, and
provided them with shelter. Ermenek is surrounded
by these rough rocks and valleys that blossom with
beautiful flowers throughout the year.

Güneyyurt Ormanı’ndan Ophrys Argolica, Yabani Orkide.
Ülkemizde beyaz salep bitkisi olarak bilinir.
Ophrys Argolica, a wild orchid in Güneyyurt.
It is known as white salep plant in Turkey.
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ERMENEK BİTKİLERİ: DOĞAL GÜZELLİKLER

Ermenek ormanlarında çok sık görülen trüf mantarı
Truffles can be seen everywhere in Ermenek forests.

Ermenek bütün yıl güzel çiçekler
açan sarp kayalıklar ve vadilerle
çevrili. Sadece Ermenek ve çevresinde
bulunan bazı türler “ermenekensis”
ve bölgenin antik dönem adlarından
olan “isauricus / isaurica” olarak
sınıflandırılıyor. Örneğin, bir diken
türü olan “cousinia ermenekensis”,
“kızandikeni” olarak 1972 yılında
kayıtlara geçmiş. Yine bir çalı türü
olan “astragalus isauricus-Isauria
geveni”, sedir ormanlarının yaşam
alanında görülen ve bir düğünçiçeği
türü olan “ranunculus dissectus ssp.
Ermenekensis-has kebikeç”, “viola
ermenekensis-Ermenek menekşesi”
ve “viola isaurica-Balkusan
menekşesi”, hepsi ermenek’in
endemic bitkilerinden. (2)

ERMENEK PLANTS: NATURAL BEAUTIES

Toros kardeleni (Foto: Haydar Öztaş)
Galanthus elwesii Hook
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Ermenek is surrounded by rough rocks
and valleys that blossom with beautiful
flowers throughout the year. Some
species found only in Ermenek and in
the surrounding area are endemic and
they are classified under the name
of “ermenekensis” and “isauricus /
isaurica” which is the ancient name
of the region. For instance a thorn
species, “kızandikeni” is recorded
“cousinia ermenekensis” in 1972.
“Astragalus isauricus-Isauria geveni”
which is a shrub; “ranunculus dissectus
ssp. Ermenekensis-has kebikeç
“which is a sagebrush species; “viola
ermenekensis-Ermenek menekşesi” and
“viola isaurica-Balkusan menekşesi”
are some of the endemic species in
Ermenek. (2)

Göktepe Ormanları’ndan Anadolu Siklameni
Anatolian Cyclamen in Göktepe.

Viola Ermenekensi (Foto: Haydar Öztaş)
Viola Ermenekensis

Siele Ermenekensi (Foto: Haydar Öztaş)
Siele Ermenekensis
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ÇAKŞIR OTU
Sarı çiçekli, şemsiye biçiminde otla, sıklıkla karşılaşıyorsunuz Ermenek
civarında: Çakşır otu, Apiaceae (Maydanozgiller) familyasından Ferula
L. cinsi. 180-185 türü olan bir cins. Anadolu da 11’i endemik olmak
üzere 20 farklı türü bulunuyor.
Şeytan otu, hiltik, çağşır veya çavşır olarak da biliniyor. Türkiye’deki
türleri, 20-500 cm’ye kadar büyen çok yıllık bitkilerdir. Şifalı bir
bitki olarak bilinir ve özellikle halk arasında afrodizyak etkisiyle
ünlü. Aromatik bitkilerden olan çakşır otu, antik dönemlerden beri
ilaç yapımında kullanılıyor. Bitkinin farklı yerlerinden aromatik yağ
elde ediliyor. Tüm dünyada pek çok hastalıkların tedavisinde ve
önlenmesinde bitkisel ilaçlarda kullanılıyor.

FERULA L.
In Ermenek, you often come across a plant with yellow flowers in large
umbels: Umbelliferae (Çakşır Otu in Turkish). It is Ferula L. and it is in the
family Apiaceae (parsley family). The genus contains 180-185 species. 20
species, 11 of which are endemic, are found in Anatolia.
Baharda yeni çıkan Çakşır otu,
Aykadın Hanı Yolu, Tekeçatı
Çakşır otu (Ferula L. ) on the road of
Aykadın Han, in Tekeçatı.

It is known as şeytan otu (demon’s herb), çağşır and çavşır otu.
Turkish Ferula species are perennial plants growing to 20-500 cm tall.
It is known for its healing properties and having an aphrodisiac effect,
particularly among people. Aromatic oils are produced from its roots and
other parts. It is used in herbal medicine globally for cure and prevention
of many diseases.

PROMETHEUS’UN ATEŞİ TAŞIDIĞI OT
Mitolojiye göre, Prometheus gökten ateşi ferula (çakşır) dalıyla çaldı. Bunun bitkinin
bir başka türü olan Ferula communis olduğuna inanılıyor. Ateşten bir kor alır ve çakşıra
sararak ateşi söndürmeden getirip ölümlülere verir.
Eski Ahit’te bitkinin tütsüsünün kutsal olduğu yazıyor. Plinus, çakşır tütsüsünün,
yılanları kovduğu belirtiyor.
THE PLANT BY WHICH PROMETHEUS CARRIED FIRE
According to myhthology, Prometheus stole fire from the sky with a ferula stem. It is believed
that it was Ferula communis, another species of the plant. He took an ember and hid it in the
stalk, which he waved in the air to keep the fire burning, in order to give it to the mortals.
In the Old Testament, it is written that the plant incense was sacred. Pliny claims that
the incence keeps snakes away.
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İkizçınar Köyü’nden bir kaya kekiği
Rock thyme, Ikizçınar

KAYA KEKİĞİ

SATUREJA THYMBRA L.

Kaya kekiği, Ballıbabagiller (Lamiaceae)
familyasından önemli bir tıbbi bir bitki. Bu bitki, Kaya
Kekiği, Girit Sateri, Kara Kekik (Mersin ), Kılıç Kekiği, ve
Taş Kekiği olarak da biliniyor. Ermenek’te dolaşırken,
aromatic kokusuyla size eşlik eder.

It is a very important medicinal plant which is in
the Labietae family. It is known as rock thyme, Crete
thyme, black thyme, sword thyme and stone thyme.
In Ermenek, while you are wandering around, it
accompanies you with its aromatic scent.

SUMAK
Sumak Ermenek dağlarında
bol bol bulunuyor. Meze
ve salatalar için sevilen bir
garnitürdür.

SUMAC

Sumac (cotinus coggygria) is a
plant abundantly found in Ermenek
mountains. It is a favourite garnish
on Turkish mezes and salads.

Ermenek Mennan Kalesi sapağındanki sumaklar
(Foto: Haydar Öztaş)
Sumacs on the path of Mennan Fortress
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ERMENEK’İN HAYAT SULARI
Yerden fışkıran doğal pınarların çarpıcı güzelliği
Ermenek’i bir su cenneti kenti yapıyor. Nereye
giderseniz gidin, daracık bir kapızdan ya da bir
mağaranın ağzından fışkıran serin ve tertemiz
sulara tanıklık ediyosunuz.

THE VITAL WATERS OF ERMENEK
The stunning beauty of the natural springs gushing
out of the ground makes Ermenek a city of waterparadise. Wherever you go, you witness the great
cool and fresh waters pouring out of a very narrow
gorge or a mouth of a cave, and relate to the
charm of this eventful landscape.
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KENDİ NEHİRLERİNİ YARATAN PINARLAR
SPRINGS CREATING THEIR OWN RIVERS
Bugün baraj olan
Ermenek Çayı’nın esas
kaynağı ise Söbüçimen
Yaylaları’ndaki
karstik çöküntü
alanlarının dipteki
suları.
The source of Ermenek
Çay, which is regulated
by the dam, is the
underground water in
karstic sinkhole areas
on the plataeus of
Söbüçimen.
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Sarp Kilikya’nın kuru vadileri,

The dry valleys of Rough Cilicia are fed

baharda eriyerek dibe batan ve

by the rivers which are fed by snowmelt

yeniden yüzeye çıkan karların

percolates into the ground, and

sularıyla besleniyor. Eriyen kar

ultimately once again become surface

suları, dolin adı verilen kapalı-

water. Snowmelt waters sink natural

açık çukurlarda bulunan, kirecin

holes -sinkholes formed by limestone

erimesiyle oluşan doğal çukurlara,

dissolution -, which are in closed-open

yani düdenlere batıyor. Bu

holes called dolines. These sinking

batan yeraltı suları Torosların

underground waters rise to the surface

kayalıklarından güçlü pınarlar olarak

again as springs gushing out from the

yeniden ortaya çıkıyor. Bu pınarlar,

Taurus rocks. These springs are feeding

bugün artık baraj olan Ermenek

the branches of Ermenek Çay, which

Çayı’nın ve Tekeçatı Suyu’nun

is controlled by the dam today, and

kollarını yaratıyor.

Tekeçatı Su.

Çevre Kavak Deresi
Çevre Kavak Stream

GÖKSU
KALYKADNOS
SULARIN BÜYÜLEYİCİ BİRLEŞİMİ:
THE CHARMING UNIFICATION OF WATERS:

HADİM GÖKSUYU / YUKARI GÖKSU
Hadim Göksuyu, Sarıveliler-Taşkent

Hadim Göksuyu, springing in the

yönündeki Feslikan yaylasındaki yüksek

high karstic plateaus of Feslikan sinks

kalkerli yaylalardan ilk kaynaklarını

into a dolin and then, coming out

alarak kayalıklardaki bir düdene batıyor

of the ground, collects some other

ve sonra yüzeye çıkarak, başka dereleri

streams to unite with Ermenek Göksu

de içine alarak güçlenip Suçatı’da

at Suçatı. The sources of the river are

Ermenek Göksuyu’yla birleşiyor.

the waters coming from the karstic

Ermenek Göksuyu’nun asıl kaynağı ise

lakes on the plateaus of Söbüçimen.

Söbüçimen yaylalarındaki küçük karstik

These waters become Değirmendere

göllerden sızan sular. Bu sular Değirmen

Stream on the surface. The stream

Deresi’nden çıkarak ilk kaynaklarını

collects the waters of Ballıçınar Pınar,

ediniyor. Bu dere, Ballıçayır Pınarı,

and Erik Stream from the Çökele

Çökele Dağları’ndan gelen Erik Deresi’ni

Mountains, changing its direction,

de kendi sularına katıyor ve yönünü

become Gödre Çay. Gödre Çay

değiştirerek Gödre Çayı adını alıyor. Çay

collects Beram Pınar where it turns

doğu yönüne kıvrıldığı yerde Beram

toward the east. The river grown

Pınarı’nı kendine katıyor. Güçlenen

stronger flows through the narrow

nehir, buralarda kapız denilen dar

passages called kapız, i. e. , gorge.

boğazlardan akıyor. Daran Kapızı, Avlağa

After Daran Kapız, Avlağa Kapız,

Kapızı’ndan sonra Çevlik Deresi ve

Çevlek Stream and Mençek Su join

Mençek Suyu nehre katılıyor.

the river.

Göksu, Sarp Kilikya’nın
yaylarında sularını
toplayarak Silifke’den
Akdeniz’e dökülür. Antik
dönemde Kalykadnos
adıyla anılmış. Hadim
Göksuyu ve Ermenek
Göksuyu olarak iki ana
kolla başlayıp, Mut
yakınlarında Suçatı’da
birleşerek derin vadiler
ve boğazlardan geçerek
denize ulaşıp yolculuğunu
sona erdiriyor.
Springing in the high
plateaus of Rough Cilicia,
Göksu empties into the
Mediterranean south
of Silifke. It was called
Kalykadnos in ancient times.
Its two main branches
are Hadim Göksuyu and
Ermenek Göksuyu which
join into Suçatı, near Mut.
From Suçatı onwards, it
reaches the sea for an
eternal journey, flowing
through deep valleys and
gorges.
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YOL ALDIKÇA GÜÇLENEN
MENÇEK SUYU:
FARİSKE ÇAYI
Ermenek Çayı’na kuzeyden karışan kol
Mençek Çayı. Asıl kaynağı Barçın yaylası
ve yolda farklı adlar alırken başka dereleri
kendisine katarak Göktepe / Fariske
yöresindeki dereleri topladıktan sonra
Fariske Çayı adını alıyor.
Fariske suyu daha sonra Nadire Suyu ile
Koçaş dağlarından gelen Düden Deresi’ni
kendisine katarak güçleniyor. Fariske Çayı,
Ambar Boğazı’nda derin bir vadiye iniyor.
Fariske Çayı, günümüzde Ermenek Turkuaz
Gölü’nün yükselmesinden dolayı gölün
altından akmaya devam ediyor.

MENÇEK SU: GROWING
STRONGER AS IT RUNS,
FARISKE ÇAY
The stream which flows into Ermenek
Çay from the North is Mençek Çay. It
originates in the plateau of Barçın, and
takes the name Fariske Çay, running
through the valleys under different
names.
Fariske Çay grows stronger, combining
with Nadire Suyu and Düden Deresi
which originates in the Koçaş
mountains. The river flows through a
deep gorge in Ambar Boğaz . Today
Fariske Çay, regulated by the dam,
flows into the lake.
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Nadire Kanyonu
Nadire Canyon
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KÜÇÜKSU
Ermenek Çayı’nı, yani bugünkü baraj sularını besleyen
kollardan birisi Küçüksu’dur. Büyükkarapınar Köyü’nden çıkıp
Halimiye sularını toplayarak akar. Ermenek Çayı’yla birleşmek
üzere Turkuaz Gölü’ne doğru akan Küçüksu Altınbaş ile Barçın
platolarının eteklerinden ve Başyayla koyuğundan akar. Diğer
dereleri de içine katarak Güneyyurt eteklerine doğru akan
Küçüksu Ermenek şehrinin güçlü pınarlarını da alarak göle doğru
yolculuğunu sürdürür. Bu arada Zeyve Pazarı’ndan akan dere göle
karışır. Ermenek Çayı adını aldıktan sonra Balkusan yöresinden
gelen Tekeçatı Suyu’yla birleşmek üzere barajdan geçer.
One of the branches feeding Ermenek Çay, that is today’s
Ermenek Turkuvaz Dam, is Küçüksu. It comes on the land surface in
Büyükkarapınar village and runs through after collecting Halimiye
streams. Running into the Lake Turkuaz to meet Ermenek Çay,
Küçüksu flows through the skirts of Altınbaş and Barçın plateaus
as well as Başyayla cove. Collecting the other streams that flow
towards the skirts of Güneyyurt, Küçüksu goes on its journey
through the Lake, taking the strong springs in the city of Ermenek.
Meanwhile the streams from Zeyve Pazar dash into the lake.
Ermenek Çay, taking the name Ermenek Göksuyu at the skirts of
Çamlıca village, continues through the dam to meet Tekeçatı Suyu
which flows from the region of Balkusan. Then it runs towards
Suçatı to meet Göksuyu river which comes from Hadim.

TEKEÇATI
Tekeçatı’daki Balkusan Deresi akarken yolda Aykadın Deresi,
Çukurçimen Deresiyle beslenerek Tekeçatı’nda Baraj Gölü’nde
toplanıyor. Barajdan sonra aşağıda Çamlıca Köyü’ne varırken
olağanüstü derin ve çekici bir kanyondan geçiyor. Çamlıca Köyü’nün
eteklerinde önceki sularla oyulmuş doğal bir Yerköprüden geçiyor
ve Ermenek Suyu’yla buluşarak akmayı sürdürüyor.
Balkusan Stream fed by Aykadın Stream and Çukurçimen Stream
flows into the Tekeçatı Dam which was constructed at the same
time with ermenek Turkuaz Lake. Right after the dam it flows
through an incredibly deep and amazing canyon. It runs through a
natural bridge (Yerköprü) carved by the past river at the skirts of
Camlıca village, and goes on its journey joining Ermenek Su.
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Küçüksu’yu oluşturan derelerden biri;
Aşağı Çağlar (İzvit)
One of the streams forming Küçüksu;
Aşağı Çağlar (İzvit)
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ERMENEK’TEN
DOĞA HARİKASI:
KAPIZLAR
Toroslarda pek çok, harika ve olağanüstü
güzel kapız var. Torosların derin
kapızlarından geçen nehirlerin olağanüstü
güzel görünümlerini yakalayabilirsiniz.

NATURAL
SPLENDOURS
OF ERMENEK:
GORGES
There are plenty of splendid and beautiful
gorges in the Taurus Mountains. You can get
a glimpse of the scenic beauty of the rivers
that dash through the narrow, steep rocky
gorges of the mountains.
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Aşağı Çağlar Kapızı
The Gorge of Aşağı Çağlar
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ERMENEK’E HAYAT VEREN SU:
MARASPOLİ
Dünyanın
Dünyanın en
en büyük
büyük yeraltı
yeraltı
sularından
sularından birini
birini içeren
içeren Maraspoli
Maraspoli
Mağarası,
Mağarası, sarkıt
sarkıt ve
ve dikitleriyle
dikitleriyle
adeta
adeta masallar
masallar diyarından
diyarından bir
bir yer.
yer.

THE WATER GIVING LIFE:
MARASPOLI

Including
one the
the world’s
world’sbiggest
biggest
Including one
underground
rivers, the
theextremely
extremely
underground rivers,
dramatic
Maraspolilooks
lookslike
likeaa
dramatic Cave Maraspoli
land
fairy tales,
tales, particularly
particularlywith
withitsits
land of fairy
stalactites
and pillars.
pillars.
stalactites and
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CUMMANIN GÖZÜ
Türkiye’nin en uzun mağaraları arasında bulunan
son derece etkileyici Maraspoli Mağarası katlardan
ve bölümlerden oluşuyor. Maraspoli Mağarası’ndan
çıkan güçlü pınar Ermenek’e hayat veriyor. Şehrin
içme suyunu, elektriğini sağlıyor.

THE EYE OF CUMMA
It is one of the longest underground caves in
Turkey. Maraspoli Cave consists of partitions and
floors. The spring gushing out of Maraspoli Cave
brings life to the city. It supplies drinkable water and
electricity to the city.
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Ermenek Başpınar
Mahallesi’ndeki Maraspoli
Mağarası
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ERMENEK
VE LUVİLER
Sarp konumu yüzünden Ermenek neredeyse hiç
keşfedilmeden duruyor. Bugüne kadar yapılan
araştırmalarda Ermenek’te bulunan en eski
kalıntı MÖ 6400’lerde başlayıp 4500’lerde sona
eren Neolitik Çağ’ın çanak-çömlek dönemine ait
seramiklerdir. Hemen ardından Kalkolitik Çağ
seramik buluntularıyla karşılaşıyoruz. Luviler
büyük olasılıkla bölgeye gelen ilk halktı.
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ERMENEK
AND LUWIANS
Because of its rough location, Ermenek remains
almost completely undiscovered. Through the surveys
carried out in the region the earliest remains are
the ceramics dating back to Pottery Neolithic Period,
beginning about 6400 BC and ending 4500 BC. Right
after this period we find the ceramics documenting
Chalcolithic Period occupation. Luwians were most
probably the first people who occupied the region.

ERMENEK’TE
YAŞAM BAŞLARKEN
LIFE BEGINS IN ERMENEK
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Ermenek’te nekropollerin bolca göründüğü

In Ermenek the large-scale archaeological

Roma Dönemine kadar geçen uzun zaman

excavations covering the long period before

dilimini kapsayacak arkeolojik çalışmalar henüz

the Roman Era, in which one can see many

yapılmadı. Ancak Torosların bu sarp bölgelerine

Necropolises, haven’t been conducted yet.

yerleşen, bilinen en eski halkın Luviler olduğu

However, we know that the first settlers in

iddia ediliyor. Bölgenin ulaşım bakımından zor

these rough regions of the Taurus were the

bir yer olması ve Torosların kuytu vadileri yerel

Luwians. The fact that the region was hard to

luvi kültürünün etkisini, İskender’in gelişine

transport and the hidden valleys the Taurus

hatta Roma İmparatorluğu’nun bölgede siyasi

was the reason for why the Luwian cultural

düzenlemelerine kadar sürdürmesine neden

influence was preserved until the arrival of

olmuş.

Alexander the Great and even later Roman

Luviler, Batı Anadolu’dan iç kesimlere doğru
ilerleyerek Orta Anadolu’da ve Orta Toroslarda

Empire’s political regulations in the region.
The Luwians came from the Western Anatolia

egemenlik kurdular. Ancak luvilerin tam olarak

and wielded power in the Central Anatolia

ne zaman geldikleri bilinmiyor. Luvilerin

and the Central Taurus. But it is not exactly

kullandıkları adların kaydını yapanlar da MÖ

known when they came to Anatolia. 23 It was

2000’lerde Anadolu’ya ticaret yapmaya gelen

Assyrian traders who first recorded the names

Asurlu tüccarlardı. Hitit tabletlerinde MÖ 2.

used by the Luwians when they came to

binyılda Anadolu’da Luviya adında bir ülkenin

Anatolia to trade in 2000 BC. A country called

olduğu geçiyor. Hitit kayıtlarında geçen Anadolu

Luviya appears in Hittite tablets in the 2nd

adlarının dilbilimsel incelemesinde çoğu adın

millennium. The philological studies of many

Hititçe değil de Luvice olduğu ortaya çıkıyor.

names in the Hittite tablets show that they are

Luviler’in dili Anadolu dillerinin en eskilerinden

originally Luwian. The language of the Luwians

biri. Hititlerin yerel krallığı Tarhuntassa’nın,

is one of the oldest languages of Anatolia. The

Luvi tanrısı Tarhunt’tan geldiği düşünülüyor.

name of the Hittite kingdom of Tarhuntassa is

Daha sonra Anadolu’da oldukça etkin bir

thought to have come from the Luwian God

kültürel ve siyasal varlık gösteren Hititler

Tarhunt. The region was used as a defence

tarafından bölge, Arzavalılara karşı savunma

border against Arzawans by the Hittites who

hattı olarak kullanılıyor. Hititlerin kaynaklarında

proved an influential cultural and political

bölge, Hulaia nehri Ülkesi ya da Tarhuntassa

entity. In the Hittite sources, the region is

Krallığı/ülkesi olarak geçiyor. ıı. Muwatalli (MÖ

called Hulaia River Land or the Kingdom/Land

1310-1282) Hititlerin başkentlerini kısa bir

of Tarhundassa. The Hittite king Muwattali II

süreliğine Hattuşa’dan Tarhuntassa’ya taşıdı.

(1310-1282 BC) moved the Hittite capital from

Henüz sınırlarını tam olarak kestiremesek de

Hattusha to Tarhuntassa for a certain period.

Krallık, Kilikya ve Pamphilya bölgeleri boyunca

The kingdom extended through the regions of

uzanıyordu. Ermenek’in içinde bulunduğu

Cilicia and Pamphylia though we do not know

bölgenin bütünüyle Tarhuntassa Krallığı’nın

its exact borders yet. It is clear that Ermenek

içinde olduğu açıktır.

was within the kingdom of Tarhuntassa.
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LUVİ ETKİSİ
Bölgenin ulaşım bakımından
zor bir yer olması ve
Torosların kuytu vadileri yerel
luvi kültürünün etkisini,
İskender’in gelişine hatta
Roma İmparatorluğu’nun
bölgede siyasi
düzenlemelerine kadar
sürdü.

LUWIAN
INFLUENCE
The fact that the region
was a place resistant to
transportation and the
existence of hidden valleys
the Taurus led to the
preservation of the influence
of the Luwian culture until the
arrival of Alexander the Great
and even well up to the later
political regulations of Roman
Empire in the region.

ANADOLU

MÖ 4. binyılda Mezopotamya’da Sümerler
tarafından yazının bulunmasıyla birlikte Anadolu
ile ilgili kayıtlara rastlamaya başlıyoruz.
Mezopotamyalı Akadlı tüccarların Orta Anadolu
ile yaptıkları ticaretten söz ettikleri biliniyor.
MÖ 2500- 2000 yıllarında Erken Tunç Çağı sonu
ile MÖ 2000-1800 yıllarında Orta Tunç Çağı’nda
tüm Anadolu’da kültürel bir hareketlilik başlıyor.
Örneğin Troya, Gordiyon, Tarsus-Gözlükule gibi
kent krallıkları bu dönemlerde oldukça etkin.
Bu sırada bakır ticaretiyle zenginleşen Anadolu
kentlerini yerel krallar yönetiyordu.

ANATOLIA

We see the first records on Anatolia by the time
the cuneiform writing system was established by
Sumerians. It is known that the Mesopotamian
Accadian traders told about about the trade they
made with the Central Anatolia. By the end of
Early Bronz Era in 2500-2000 BC and throughout
Middle Bronz Era in 2000-1800 BC, a cultural
movement started in Anatolia.
The city kingdoms like Troy, Gordion and
Gözlükule-Tarsus were greatly influential in these
eras. The Anatolian city states, which became
rich with copper trade, were ruled by local kings.
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TARHUNTASSA
Tarhuntassa krallığı Hitit kralı II. Muwattalli
tarafından kurulmuş olsa da coğrafi bir yer
olarak Tarhuntassa ülkesinin varlığı daha eskiye
gidebilir. Tarhuntassa ülkesi Hitit tabletlerindeki
adlara göre kuzeydoğu sınırında Bolkar Dağı;
güney ucunda da Saranduwa olduğu tahmin
edilen Mersin, Gilindire bulunuyor ve tüm güney
sınırı denizden ibaret. Son arkeolojik bulgular
başkentin Kızıldağ olduğu teorisini geçersiz
kıldı. Hitit çivi yazılarında geçen Landa kentinin
Karaman ve Lusna kentinin de Hatunsaray
olduğu saptandı ve dolayısıyla bu iki kent
Konya Ovası’nın güneye uzanan yollar üzerinde
konumlandı. Son araştırmalar ışığında HititTarhuntassa başkentinin Konya’nın doğusunda
değil de güneyinde olması büyük olasılık.
The land of Tartuntassa as a geographical
entity may have existed earlier, though the
kingdom Tarhuntassa was created by the Hittite
king Muwattalli II. According to the Hittite
tablets, the land of Tarhuntassa’s northeastern
boundary was marked by Bolkar Mountain while
Mersin, Gilindire, which is thought to be ancient
Saranduwa, marked its southeastern boundary.
And it bordered the Mediterranean in the
south. The recent archaeological findings have
invalidated the theory that its capital may have
been Kızıldağ. They have found out the city of
Landa mentioned in the Hittite cuneiform tablets
is Karaman, and the city of Lusna is Hatunsaray.
These two cities have been located at the Konya
Plain routes leading to the south. In the light of
latest researches, it appears that the capital of
the Hittite-Tarhuntassa may have been not in the
east, but in the south of Konya.
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Tarhuntassa bronz tableti,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
The Tarhuntassa bronz tablet, Ankara Anatolian Civilization Museum

“Kardeşim Muwatalli Hattı’nın tanrılarını,
Arinna’nın tanrılarını ve Sedir tanrılarını aldı. Onları
Tarhuntassa’ya götürdü ve Tarhuntassa’yı kendine
büyük yer yaptı.” (3) III. Hatuşili, kardeşi II. Muwatalli’nin
başkenti Hattuşa’dan Tarhuntassa’ya taşıdığını işte böyle
anlatmış. Hattuşili, “Ve gümüşünü ve altınını tüm tanrıların”
diye ekliyor.
Bugün Ermenek’in içinde bulunduğu bölge, Hitit kayıtlarında
geçen Tarhuntassa Krallığı’nın ülkesiydi. Tarhuntassa
sözcüğünün Luvilerin Gök Tanrısı Tarhunt’tan geldiği iddia
ediliyor. Zaten Hititlerdeki Benzer Gök Tanrısı Teşup,
Tarhunt’tan geliyor.
“My brother Muwatalli took up the gods of Hatti and the gods
of Arinna and the gods of cedar. He brought them down the
city of Tarhuntassa and made it his place of residence.” (3)
Hattusili III told how his brother Muwatalli II moved the capital
from Hattusha to Tarhuntassa.
Hattusilli, continues: “And the silver and gold of all the gods.”
The region, where today’s Ermenek is located, was once the
land of Tarhuntassa Kingdom. Tarhuntassa is claimed to come
from the Luwian sky/storm god Tarhunt whereas the Hittite
similar sky/storm god Teshup of the Hittites also comes from
Tarhunt.

Turkuaz mavisi sularıyla
ve etrafındaki görkemli
dağlarıyla doğanın ve
kültürün buluştuğu bir yerdir
Ermenek.
With its turquoise waters
and surrounded by majestic
mountains Ermenek is a place
where nature and culture come
together.
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ERMENEK’İN DAĞLI ADAMLARI
Hititlerin çöküşüyle MÖ 9. yüzyılda Asurlar Bölgeye hakim olmaya
çalışan ve bölgenin “dağlı adamları” ile çarpışan Asurlardı. Asurlular
bölgeye Hilakku adını verdiler. Hatta bugün kullanılan “Kilikya”
isminin “Hilakku”dan geldiği düşünülüyor.

THE MOUNTAIN PEOPLE OF ERMENEK
After the Hittites declined it was Assyrians who tried to gain control
of the region and fought against the rebellious “mountain people”.
Assyrians called the region “Hilakku”. The term, Cilicia, comes from
the Assyrian name “Hilakku”.

Kındam Kanyonu tepeleri
The peaks of Kındam Canyon
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ASUR’LULAR SAHNEDE
Hititlerin çöküşünden ardından yerel krallıklarla
yönetilen bölgede, MÖ 9. yüzyıldan itibaren
Asur devleti yayılmacı bir politika geliştirdi.
Asurluların üç yüzyıl boyunca bölgeye pek çok
sefer düzenlemelerinin ana nedeni demir ve
kurşun madenleri kadar Torosların sedir ve köknar
ormanlarıdır. Bu kaynaklar Asur Devleti için
vazgeçilmez öneme sahipti.

“DAĞLI ADAMLAR”
Asur kaynaklarında, Asur krallarının, Saddua“dağlı adamlar” dedikleri Hilakku halkıyla
savaştıklarını yazar.(4) Toroslardaki halk, Ovalık
Kilikya kralı Azitawadda’nın (MÖ 8. yüzyıl)
Karatepe’deki Luvice ve Fenikece Karatepe
yazıtlarında bile “kanun tanımayan insanlar”
olarak geçmişti. Dolayısıyla bu “dağ insanları” tarih
boyunca zaman zaman ovalara gitmeye kalkışmış
olsa da, genellikle elverişsiz ama korunaklı
dağlarında yaşamaya devam ederek bağımsız
karakterlerinde diretmişlerdi.
Azitawadda bile Hilakku dağ kavmiyle barış
yapmak zorunda kalmıştı. Sarp Kilikya’da Asurlular
ile MÖ 900’lerde Anadolu’ya yeni göçen Frigler
arasında sürekli çatışmalar yaşanan bölge
olduğunu biliyoruz. Daha sonra Kimmer saldırıları
sonunda Asur ve Friglerin egemenliği son bulunca
doğuda Babil İmparatorluğunun MÖ 6. yüzyılda
bölgeye girdiğinin izini sürüyoruz. Ve Lidyalılar
da MÖ 6. yüzyılda Toroslara kadar sınırlarını
genişlettiler. Kilikya’nın son sınırlarını Persler,
Lidya –Pers savaşından bile önce belirledi.
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ASSYRIANS ARE ON
THE STAGE
In the 9th Century BC, the Assyrians advanced an
expansionist policy in the region which was ruled then
by local kings following the decline of the Hittites. The
main goal of the Assyrians’ several campaigns through
the region for almost three centuries was to seize cedar
and fir forests of the Taurus as well as iron and lead
mines. These sources had an indispensable importance
for the survival of the Assyrian Empire.

“MOUNTAIN PEOPLE”
The Assyrian sources, mention that the Assyrian kings
had wars against the people of Hilakku, who were
called Saddua- “mountain people”. (4) The people of the
Taurus, even on the Karatepe inscriptions of Azitawadda,
the local king of Cilicia Que (Cilicia Plain), which was
written in Phoenician and Luwian, are referred to
as“unlawful people”. So those people, despite occasional
attempts to settle in plains, have always insisted on
their independent character continuing to live in these
unyielding but protected mountains of theirs. In the
end, Azitawadda had to make a peace treaty with the
mountain tribes of Hilakku.
We know that the region was also a place of AssurPhrygian struggles after the Phrygians came to Anatolia
around 900 BC. When Assyrian and Phrygian domination
ended with the attacks of Kimmers we trace the
intervention of Babylon in this region in the sixth century
B. C. And the Lydians expanded into the Taurus in the
sixth century. Persians drew the frontiers of Cilicia even
before the Persian-Lydian conflict.

SARP KİLİKYA

ROUGH CILICIA

Asurlular bölgenin dağlık kesimine Hilakku; ovalık
kesimine de Que dediler. Hilakku belli ki bütün bölge
için kullanılan Cilicia adını verdi. Bölgede etkili olan
krallık ve imparatorluklar tarafından hem dağlık hem
de ovalık yerlere verildi. Ancak birbirinden çok farklı
özellikler taşıyan bölgeyi onlar da ikiye ayırıp, “Cilicia
Trachea (Dağlık-Sarp Kilikya)” ve “Cilicia Pedias
(Ovalık Kilikia)” adlarını kullandılar. Cilicia Trakeya,
Yunanca gırtlak sözcüğünden bu bölgenin sarp,
engebeli ve aşılmaz dağlarını anlatıyor.

Assyrians refer to the mountainous area as “Hilakku”,
and to the plain as “Que”. It was the word “Hilakku”
which gave the name” Cilicia” for the whole region. The
name “Cilicia” was used by the local kings and emperors
for both the rough terrain and the plain. However, they
continued to keep the distinction between Hilakku and
Que in Cilicia tracheİa (Rough) and Cilicia Pedias (Plain).
Rough Cilicia comes from the Greek word trachea (larynx)
and used for rugged, rough, impassable mountains of the
region.

SARP KİLİKYA’NIN SINIRLARI

THE BORDERS OF ROUGH CILICIA

Alanya’dan başlayıp doğuda Kinet Höyük’e (Issos) kadar
uzanan ve kuzeyden Toroslarla çevrelenmiş bölgeye
Kilikya adı veriliyor. Kilikya, Soli yakınlarındaki Limonlu
Çayı (Lamos Çayı) sınır olmak üzere, jeomorfolojik açıdan
birbirinden tamamen farklı iki bölgeye ayrılıyor. Nehrin
doğusunda yer alan bereketli ovalık bölgeye Cilicia Pedias,
yani Ovalık Kilikya (Düz Kilikia) denirken; batıdaki bölgeye
Cilicia Trakheia (Dağlık, Sarp Kilikya) deniliyor.

The region extending from Alanya to Kinet Höyük (Issos)
in the east and the Taurus Mountains in the north was
called Cilicia. The ancient Cilicia was naturally divided into
different geomorphologic districts by the Limonlu Çay
(Lamos Çay) near Soli. To the east of the river is the plain
with fertile soil, known as Cilicia Pedias (Plain) and to the
west of it is the mountainous district, known as Cilicia
Trachea (mountainous/rugged ).

BABİL KAYITLARI

BABYLONIAN SOURCES

Babil kayıtlarında da Kilikya tıpkı Asur
adlandırmaları gibi iki ayrı adla anılıyor.
Dağlık Kilikya “Pirundu” olurken, Ovalık
Kilikya “Hume” adını alıyor.

As in the Assyrian sources, Cilicia makes its
appearance in Babylonian sources with two
separate names. “Pirundu” was used for the
mountainous district whilst the Plain Cilicia was
called “Hume”.
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STRABON’A GÖRE
KİLİKYA
MÖ 64 - MS 24 yılları arasında yaşayan
Strabon, Korakesion’dan (Alanya) İskenderun
Körfezi’ne kadar olan ve kuzeyden Toroslarla
sınırlanan bölgeye Kilikya dendiğini yazar.

CILICIA, ACCORDING
TO STRABO
Strabo, who lived between 64 BC and 24 AD,
states that one part of Cilicia is called Tracheia
and the other Pedias.

PERSLER
Anadolu’da Lidyalıların egemenliğine son
veren Persler, Büyük İskender gelene kadar
Anadolu’yu ‘satrap’ adını verdikleri valiler
aracılığıyla yönetiyorlar. Ancak kıyıda MersinGülnar’da satraplık söz konusuyken Torosların
yüksek kesiminde kalan yerlerin yerel
idarecilere bırakılarak görece bağımsız kaldıkları
düşünülüyor. Heredot ayrıca bölgenin Syennesis
adındaki bağımsız yerel krallar tarafından
yönetildiğini anlatıyor.(6) Ayrıca Xenephon,
Yunanların MÖ 401 ve 399 arasında gerçekleşen
İran seferlerini anlattığı ünlü Anabasis kitabında
Kilikya’dan söz ediyor ve yerel kral Syennesis’i
anlatıyor. Menon’un iki asker bölüğünün dağları
geçerken askerinin bir bölümünün kayboluşuyla
ilgili duyduklarını anlatıyor. Xenephon, bazılarının,
yağmaya kalkışan askerleri Kilikyalıların
öldürdüğünü, bazılarının ise askerlerin yollarını
kaybettiklerini anlattığını bildiriyor.(7)
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Strabon, “Trakheia’yı (Sarp Kilikya’yı) soracak
olursanız, kıyısı dardır ve düzlük toprağı
yoktur veya tek tük vardır. Ayrıca Tauros’un
eteğinde uzanan Isauria Bölgesi’nde ve
Homonadeis’ten Pisidia’ya kadar giden kuzey
tarafında yoksul bir yaşam vardır.” diye
anlatıyor Sarp Kilikya’yı.(5)
Strabon tells that As for Tracheia, its coast is
narrow and has no level ground, or scarcely
any; and besides that, it lies at the foot of the
Taurus, which affords a poor livelihood as far
as its northern side in the region of Isaura and
of the Homonadeis as far as Pisidia”.(5)

PERSIANS
It was Persians who ended the Lydian Empire and they began
ruling Anatolia by local rulers that they called Satrap. On the
coast, Mersin-Gülnar was ruled by satraps whereas the higher
areas of the Taurus were left to the local rulers who were
relatively independent. Herodotus (V. Century BC) tells that
the region was ruled by independent kings whose titles were
Syennes.(6) Besides Xenophon (VI. Century BC) mentions Cilicia
and talks about the local king Syennes in his famous work
Anabasis which narrates Persian expedition of the Greeks. He
tells what he heard about the disappearance of some soldiers
from Menon’s two troops while they were passing over the
mountains. Xenophon says some told that while the soldiers
were intent to plunder they were cut off by the Cilicians and
some told that they were unable to find their way. It was
Persians who ended the Lydian Empire and they began ruling
Anatolia by local rulers that they called “satrap”. On the coast,
Mersin-Gülnar was ruled by satraps whereas the higher areas
of the Taurus were left to the local rulers who were relatively
independent.(7)

SARP KİLİKYA
VE BÜYÜK İSKENDER
Büyük İskender, Persleri yenerek MÖ 334’te Anadolu’ya
girdi ve Tuz Gölü’nün doğusundan Kilikya geçitlerine geldi.
İskender bölgeden ayrıldıktan sonra yerine bıraktığı adamı
Balakros’a karşı yerli halk İsaurialılar ayaklandı ve Balakros’u
öldürdüler.(8) Bu olay, İskender’in ölümünden (MÖ 323) kısa
bir süre önce olmuştur.

Balakros’un sikkesi.
The coin of Balacros

ROUGH CILICIA AND
ALEXANDER THE GREAT
Alexander the Great landed in Anatolia in 334, defeating
Persians, and came to the Cilician Gates, marching through the
east of Tuz Lake. After Alexander the Great left the region, the
local people Isaurians revolted and killed Balacros, who was
appointed by him.(8) This riot was shortly before the death of
Alexander the Great (323 BC).

Akdeniz’e uzanan dağları,
ovaları, vadileri, nehirleri,
geçitleri ve yüksek platolarıyla
Kilikya, özel bir coğrafi
çeşitliliğe sahip. Bu çeşitlilik,
bölgenin politik yapısına da
kaçınılmaz bir şekilde yansımış.
Tarih boyunca Kilikya’nın
dağlık ve ovalık bölümleri
arasında, kültürel farklılıkların
ve karmaşık politik ilişkilerin
sıkça yaşanmış olduğu biliniyor.
Hatta Dağlık Kilikya’nın kendi
içerisinde bile, kıyı kentleriyle
onun iç kesimi arasında
kültürel, sosyo-ekonomik,
dini ve politik farklılıklar
var. Dolayısıyla bölgenin
tarihi gelişimi ve uluslararası
ilişkilerdeki rölü de büyük
farklılık gösteriyor.

Cilicia has a special
geographical variety with its
mountains, extending along
the Mediterranean, and its
plains, valleys, rivers, passages
and high plateaus. This variety
is inevitably reflected in
the political structure of the
region. Throughout history,
different cultural and political
relations developed between
the mountainous and the
plain regions of Cilicia. Even
within the Rough Cilicia, there
were cultural, socio-economic,
religious and political
differences. So historical
development of the region
presents great differences as
well as its role in international
affairs.

İskender’in, Kilikya
yönetimine Nikenaros’un
oğlu Balakros’u atadığı;
Balakros’un İskender’in
özel eskortlarından olup
satraplıkları yöneten
komutanlardan biri
olduğu biliniyor. Ancak
Balakros, kısa bir süre
sonra Isaurialılar tarafından
öldürülüyor.
It is known that Alexander
the Great appointed
Balacros who was the son of
Nikenaros and that Balacros
was an escort of Alexander
and one of the commanders
of satrapies. But in a short
time, he was killed by
Isaurians.
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İSAURİA

ISAURIA

Strabon Isauria’nın Torosların kuzeyinde Liykaonia

Strabo states that Isauria lies in the north of the Taurus

(Konya) ile Kilikya arasında yer aldığını belirtir.

and between Lykaonia and Cilicia.(9) Besides, Diodorus

(9)

tells that Isaurians killed Bakacros.(10) By the time the

Ayrıca Diodoros da İsaurialıların Balakros’u

öldürdüğünü söyler(10). Romalılar MÖ 1. yüzyılda bölge

Romans started dominating the region in the 1st century

üzerinde egemenlik kurmaya başladığında; bölgenin

BC outsiders referred to anyone in the region as İsauri

dışında yaşayanlar, dağlarda yaşayan herkese – her

even if most had specific tribal names for themselves.

ne kadar çoğunun kendi kabile adı olsa da- “ısauri”

It is known that its inhabitants continued to speak

diyordu.

Luwian from the middle of the 2nd millennium BC to the

Halkın, MÖ 2. binyıldan MS 6. yüzyılın sonuna kadar

end of the 6th century AD. They used a common name

Luvice olduğu düşünülen dili kullanmaya devam ettikleri

for themselves which occurs on coins and inscriptions,

biliniyor. Kendilerine sikke ve yazıtlarında geçen ortak

Cetae or Cietae(11). The fact that these people referred to

bir adla Cetae ya da Cietae diyorlar.(11) Kendilerini

themselves with common names indicates that they had

ortak bir adla tanımlamaları kültürel birliklerini

a sense of their own cultural unity.(12)

önemsediklerini gösteriyor.(12)

In the 3rd century AD, Roman emperor Diocletian

MS 3. yüzyılda Roma imparatoru Diokletian dağlık

separated the mountainous region as the province of

bölgeyi Isauria olarak ayrı bir eyalet yaparken Kilikya

Isauria while he used the name Cilicia for the plain.

adını ovalık bölge için tutmayı sürdürdü. Isauria, roma

So the Isauria became the political name of a Roman

bölgesi olarak Hadim, Seydişehir, Taşkent, Bozkır ve

province including Hadim, Seydişehir, Taşkent, Bozkır and

Ermenek’i içine alan bir alanın siyasi adı oldu.

Ermenek. In the surrounding valleys of the two branches

Göksu’nun iki kolunun yani Ermenek Göksuyu

of Calycadnus (Göksu), (Ermenek Göksu and Hadim

ile Hadim Göksuyu çevresinde önemli kentlerin

Göksu), were located many important towns. These

çoğu yer aldı. Ermenek’te altı tanesi bulunan ünlü

were the famous Decapolis, which were also called the

Decapolis’e, yani “Onkent”e Isauria Dekapolis’i de

“Isaurian Decapolis”, six of which are in today’s Ermenek.

deniyor. Torosların dışa geçit vermeyen zor coğrafyası,

Given its difficult topography with no access, Taurus

daha sonra yüzyılları kapsayacak bir süre için yaygın

was well suited to piracy that would continue for

korsanlık faaliyetlerine ve hatta Karamanlı Türkmenler

centuries and even served as a suitable basis for the

zamanında direnişe ve eşkıyalığa uygun ortam

later resistance and brigandage during the time of the

sağlıyordu. İskender’in adamını bile kolayca öldüren

Karamanid Turks. The local people who killed easily even

bölge halkı, var oldukları süre içinde hep zor idare

the man of Alexander had ayways been a people hard to

edilen bir halk oldu.

lead.

İskender’in ölümünün ardından İskender’in generali

Following the death of Alexander, Perdiccas launched

Perdikkas bölgeye bir sefer düzenledi ama büyük

an expedition to the region but faced with great

bir direnişle karşılaştı. Diodoros’ın kayıtlarına göre

resistance. According to Diodorus the warriors set their

savaşçılar yenileceğini anlayınca evlerini ateşe verip

houses on fire and chose to die with their families when

(13)

aileleriyle birlikte ölmeyi seçti.
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they realised that they were going to lose.(13)

SARP KİLİKYA’DA
BAĞIMSIZ YAŞAM
THE INDEPENDENT LIFE IN
ROUGH CILICIA

Nadire Ormanlarında sedir ağaçları
Cedar trees from Nadire Forests.

Sarp Kilikya’da yaşayan halklar, tarihin
hemen hiçbir döneminde ister Hitit, Asur
isterse Helenistic yöneticiler ya da Roma
imparatorları olsun büyük devletlere
tam olarak teslim olmuyor. Ermenek’in
bulunduğu bölge pek çok siyasi ve kültürel
oluşumdan bağımsız yaşamını koruyor
ve yerli halk MS 6. yüzyıla kadar Luvice
konuşmaya devam ediyor.

The peoples of Rough Cilicia never truly surrendered
themselves to any imperial state in antiquity, be it
Hittites or Assyrians, Hellenistic monarchs or Roman
emperors. The region, where today’s Ermenek is
located, preserved its character, independently
of the many political and cultural formations that
occurred, and its inhabitants continued to speak
Luwian until the end of the 6th century AD though
Greek gradually began to replace the local Luwian
language.
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Dalmaçalı Ormanları
Dalmaçalı Forests

Büyük İskender’in ardından bölgeye
gelen komutanlar ve ardından bölgeyi
elinin altında tutmaya çalışan Seleukoslar
hanedanı, özgürlüklerine düşkün halkı tam
olarak boyunduruk altına alamıyor. Büyük
İskender’in ölümünün ardından Helenistik
krallıklar arasında başlayan çatışma ve
savaşlar korsanlık faaliyetleri için de
elverişli bir ortam yaratıyor.
İskender’den sonra bölgeyi kontrol
eden Seleukos hanedanının, Mısır’ı elinde
tutan Ptolemaios’un sülalesiyle Kilikya
için savaşmaları neredeyse hiç durmadan
devam etmiş. Bu savaşların başlıca nedeni
Mısır’da yetişmeyen ve gemi yapımı için
olağanüstü elverişli olan Torosların sedir
ağaçlarıydı. Çok sonraları Mısır Kraliçesi’nin
Roma Generali Antonius’tan tek istediği
yerin Dağlık Kilikya olduğuna bakıldığında,
Mısırlılar için sedir ormanlarının ne kadar
büyük önemi olduğu anlaşılıyor. Aradan üç
yüz yıl geçiyor ama Torosların sediri büyük
pazarlıkların konusu olmayı sürdürüyor.
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Following the death of Alexander
the Great, the rulers and the
Seleucids who tried to dominate
over the region were not able
to establish full control. Besides,
conflicts and warfares between
the Hellenistic monarchs led to a
suitable atmosphere for piracy.
The Rough Cilicia conflict
between the Seleucids and
Ptolemies who were then
dominating Egypt never ended.
The main reason for these wars
was the fact that the Taurus was
celebrated by sources of cedar
trees which were extremely
suitable for shipbuilding, and
which do no grow in Egypt. The
fact that Rough Cilicia were the
only place that the Egyptian Queen
asked from the Roman General
Antony shows how valuable cedar
forests were to Egyptians.

Sedir ağaçları hem
ekonomik bakımdan
hem de güzelliği ve
kokusundan gelen
şiirsel cazibesiyle değer
taşır. Tarihte her uygarlık için neden bu kadar
önemi olduğunu
tahmin etmek güç
değil.
Cedar trees are very valuable not only for their
economic properties
but also for their poetic
charm that derives from
their elegance and fragrance. It is not difficult
to guess why cedar was
so important to every
civilization throughout
history.

ANTONİUS SARP
KİLİKYA’DA

ANTONY IN ROUGH
CILICIA

MÖ 56 yıllarında, Anadolu’nun Roma
egemenliği altına resmi olarak girdiği
zamanlarda Kilikya oldukça büyük bir alanı
içine alıyordu. Kilikya, Marcus Antonius’un
Roma’daki iç savaşı kazanmasıyla siyasal
olarak yeniden düzenlendi. MÖ 3940 yıllarında Anadolu’da birtakım idari
düzenlemelere girişen Marcus Antonius,
Sarp Kilikya’da kendisine bağımlı krallara
olağanüstü yetkiler verdi.

When Anatolia became a Roman
province in 56 BC, the land of Cilicia
used to cover a very large area.
Following Marc Antony’s success in
the civil war in Rome, Cilicia became
administratively reorganised. In 39-40
BC, Marc Antony, who established
several administrative regulations, gave
extraordinary power to the local kings
loyal to him.

Julius Sezar MÖ 44 yılında cumhuriyetçiler
tarafından öldürülünce Roma’da iç
savaş çıkmış ve Sezar karşıtları yenilince
MÖ 40 yılında Roma Cumhuriyeti’nin
yönetimi Octavianus ve Antonius arasında
paylaşılmıştı. Tüm Anadolu, Antonius’un
yönetimine geçmişti. Böylece Antonius,
Anadolu’yu çoğunlukla yerel krallar arasında
bölüştürmeye başlamıştı.

When Julius Caesar was murdered
by the Republicans in 44 BC, a civil
war broke out in Rome, and upon the
defeat of the supporters of Ceasar,
the Roman government was divided
between Antony and Octavian. The
province of Anatolia fell under the rule
of Antonius. So Antony began to rule it
mainly through the local kings.

Sarp Kilikya’daki politika bölgenin
kendisine özgü doğal şartlarının bir sonucu
olarak ortaya çıkıyordu. Coğrafyacı Strabon,
bölgenin durumunu çarpıcı bir şekilde
anlatıyor:

In Rough Cilicia, politics emerged as
the outcome of the natural conditions
of the region. Strabo describes the
situation of the region strikingly:

“Çünkü bu bölge doğal olarak kara ve deniz
bakımından korsanlığa çok uygundu. Bu,
karada dağların yüksek oluşu ve üzerlerinde
geniş yaylalara ve meralara sahip olan
kabilelerin oluşundan; gemi yapımında
kullanılan kerestenin varlığından; aynı
zamanda limanların, kalelerin ve gizli
yerlerin oluşundandır. Bütün bunları göz
önüne alarak söylüyorum, Romalılar,
burada adaleti uygulamak için her zaman
yerinde bulunmayan ve beraberinde
silahlı kuvvetler bulundurmak zorunda
olan Romalı valiler yerine, bölgenin krallar
tarafından yönetilmesinin daha iyi olacağını
düşündüler.” (14)

Antonius ve Kleopatra
Antonius and Kleopatra

“For the region was naturally well
adapted to the business of piracy both
by land and by sea – by land, because
of the height of the mountains and
large and very easily overrun, and by
sea, because of the good supply, not
only of shipbuilding timber, but also
harbours and fortresses and secret
recesses – with all this in view, I say,
the Romans thought that it was better
for the region to be ruled by kings
rather than to be under the Roman
prefects sent to administer justice, who
were not likely always to be present or
to have armed forces with them.” (14)
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ERMENEK’TEN
KORSANLIK
HİKÂYELERİ
Torosların yamaçlarını sürekli olarak mesken tutan
yerel eşkıya liderleri dışarıdan gelen her türlü otoriteye
karşı durmak üzere savaşıp, dağların kuytu kovuklarına
geri dönerken, aşağıda kıyıda ise korsanlar gemilerinin
sığınmasına elverişli koylara gemilerini çekiyor;
gizlenmek ve hazinelerini saklamak için de yukarıya
dağlara çıkıyordu.

PIRATE STORIES
FROM ERMENEK
To stand up the imposition of any external
authority, the local bandit leaders living in the
permanent dwellings on the slopes of the Taurus
were going on war and returning back to the
sheltering coves of the mountains; while cost
pirates were pulling their ships into the hidden
inlets which provided natural shelter for their ships
and went up to the mountains to take shelter and
to hide their treasure.
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Sarp Kilikya’nın dağları, korsanlar için mükemmel bir saklanma yeriydi.
Rough Cilicia was a perfect haven for pirates.
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Kilikya erken devirlerden başlayarak
korsanlık için elverişli bir yuva olmuştur.
Doğal kaynaklar açısından oldukça
fakir olan Sarp Klikya gemi yapımında
kullanılan kereste için olağanüstü
zengindir. MÖ 190 yılı sonlarında
Magnesia’nın (Manisa) kuzeyinde
Roma ile karşılaşan Seleukoslar Kralı III.
Antiokhos, büyük bir yenilgiye uğradı ve
Sardis’te ön antlaşma imzalandı. Buna
göre Kral, Toroslar’ın doğusunda kalan
Anadolu topraklarını boşaltacaktı.
“Apameia Barışı” hükümleri gereğince
Seleukoslar, az miktarda bir deniz gücü
dışında, bütün donanmalarını Romalılara
bırakarak Ovalık Kilikya’ya kadar
Akdeniz’den çekilmek zorunda kaldılar.
Bu durum, Dağlık Kilikya sahillerinde
korsanlık faaliyetlerinin ortaya çıkmasına
neden oldu. Böylece Sarp Kilikya halkı,
artık korsanlıkla özdeş olarak anılır hâle
gelecekti. (15)
The rugged districts of Cilicia had
become a haven for piracy since its
early settlements. Rough Cilicia, poor in
resources, was plentiful in its supply of
timber for shipbuilding. In 190 BC the king
of Seleucids, Antiochus III was defeated in
the war against the Romans at Magnesia
(Modern Manisa) and signed a treaty at
Apamea. According to the Apamea Treaty,
the Seleucids were compelled to give up
their Anatolian dominions in the east of
the Taurus, and their ships were prevented
from sailing west of the mouth of the
Calycadnus River. So they withdrew to
Cilicia Plain. This political situation caused
maritime communities to engage in piracy
activities in the coasts of the Rough Cilicia.
Eventually, the word “Cilician” became
synonymous with the word pirate. (15)
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Kayaönü Mağarası

KORSANLIK
HIZLA YAYILIYOR
MÖ 140 yılında korsanlık o kadar ileri düzeydeydi
ki hanedanın tahtını ele geçirmek isteyen korsan
Diodotos, tüm korsanları örgütlemiş ve bütün Doğu
Akdeniz sahillerini yağmalamaya başlamıştı. (16)
Sarp Kilikya’da ve çevresinde yaşayan halkın bir
kısmı korsan olmakla birlikte; korsan olmayanların da
bağımsız ruhlu olduklarından korsan örgütlenmelerine
destek veriyordu.
Korsanlar o kadar güçlenmişlerdi ki, o dönemde
güçlü Asia Eyaleti’ni yağmalama cesareti bile
gösterebiliyorlardı. Roma senatosu, onların özellikle
Dağlık Kilikya’daki üslerini imha etmek amacıyla,
MÖ 102 yılında ünlü Antonius’un büyükbabası olan
Marcus Antonius’u görevlendirdi. Ancak korsanlığı
ortadan kaldırmak için bir sefer yeterli değildi. MÖ
101-100 tarihinde Marcus Antonius, eyaleti terk edip
Roma’ya döndüğünde, korsanlık faaliyetleri artarak
devam ediyordu.

PIRACY BECAME
WIDESPREAD
In 140 BC piracy had become so widespread that a
pirate named Diodotos organized all the pirates and
began plundering all over the Eastern coasts of the
Mediterranean.(16)
While some people living in Rough Cilicia became
pirates, the others were supporting the pirate
organizations due to their independent character.
The first century BC witnessed several campaigns
in the region by Roman commanders. The Roman
Senate sent Marcus Antonius, the grandfather of the
famous Antonius, to destroy the pirate bases in the
Mountainous Cilicia.
However to defeat the piracy one campaign was
not enough. When Marcus Antonius left the province
around 101-102 BC and came back to Rome, Cilicians
increasingly continued piracy.
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Açıkkır Dağı’nda Mennan Kalesi’nin oturduğu kayalık
The rock formation on which Mennan Castle is situated, Açıkkır Mountain

SARP KİLİKYA’NIN ÜNLÜ KORSANLARIYLA BAŞA ÇIKMAK
ERADICATION THE INFAMOUS PIRATES OF ROUGH CILICIA
Korsanlar, kısa süre içinde Anadolu’nun güney sahillerinde
politik bir güç hâlini aldılar. Doğu Likya ve Kilikya kıyılarındaki tersanelerde gemi yapımına başladılar ve sahil kentlerini
haraca bağladılar. Bütün bu gelişmeler üzerine Roma Senatosu, MÖ 78 yılında P. Servilius Vatia’yı (MÖ 78-74) beş yıllık
bir komuta yetkisiyle Kilikya’ya yolladı.
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Pirates soon became a political force in the southern
Anatolia. They began shipbuilding in the docks of the
eastern Lycian and Cilician coasts and forced the coastal
cities to pay money. Upon these developments, in 78
BC, the Roman Senate appointed P. Servilius Vatia as
proconsul of Cilicia for five years.

Kilikyalı korsanlarla onların Torosların her yakasında kurdukları kaleler ve bölgede haydutluk yaparak huzursuzluk
kaynağı olan kavimler üzerine yürüdü. Korsanlarla yaptığı
deniz savaşlarında üstün geldi ve onları Kilikya sularından
kovdu. Ancak bu da yeterli gelmedi ve tarihler MÖ 67 yılını gösterdiğinde Akdeniz’de korsanlık yeniden zirve yaptı.
Korsanların en önemli sığınakları yine Kilikia Trakheia adı
verilen Sarp Kilikya’ydı.
Plutarkhos, herkesin korsanlığın bir şekilde içinde
olduğunu, “Zengin, aristokrat ve sözde entelektüeller, ün
salmak için korsanlığa yöneliyorlar.” diye aktarıyor. (17)
Sonunda bölgeyi büyük ölçüde korsanlardan arındıran
ise Pompeius oluyor. Plutarkhos’un Pompeius’ta yazdığı
üzere Pompeius, iyi gemilerden oluşan bir donanmayla
Kilikya’ya yürüyor, Sarp Kilikya’da korsanlar birbiri ardına
teslim oluyorlar.(18) Kırk dokuz günde tamamlanan Kilikya
korsan seferi Pompeius’un hızlı bir işi olarak tanımlanıyor.
Bu seferde Pompeius, korsanların yalnızca tersanelerini
yakmakla kalmıyor, gemi yapımı için kullandıkları kereste
stoklarını da yakıyor.

Vatia carried out several campaigns against both
the pirates and the strongholds founded by them,
and the tribes, who caused troubles in the region.
He defeated the pirates in naval battles and forced
them away from the Cilician sea. But these campaigns proved insufficient and the power of piracy had
reached its peak again by 67 BC. And once again
the most important strongholds of the pirates were
located in Rough Cilicia.
Plutarch tells how everybody was involved in piracy and says “Even the wealthy, the aristocratic and
would-be intellectuals took to piracy in order to gain
reputation. (17)”According to Plutarch’s Pompeius,
Pompey delivered an attack on the Cilician pirates
by a strong navy.(18) The Cilician pirates surrendered.
His campaign for forty-nine days against the Cilician
pirates is defined as a very rapid one. During his
campaign, Pompeius burned not only the pirates’
shipyards but also the timber stocks they used for
shipbuilding.

ANTONIUS-ANTONY
Sarp Kilikya’nın önemi, hem Caesar
hem Antonius hem de Octavianus
tarafından fark edilmişti. Anadolu’yu
elinde tutan Antonius, Octavianus’la
anlaşmaları bozulunca yeni stratejiler
belirlemek durumunda kalıyor. Parth
saldırılarına karşı Doğu Akdeniz’i
elinde tutmak için Kleopatra ile
Tarsus’ta buluşuyor. Kleopatra’nın
isteğini duyan Antonius ikilem içinde
kalıyor. Hem Kleopatra’yla anlaşma
yapmasının kendi ordusu üzerinde
etkisini azaltacağını biliyor; hem de
Kleopatra’nın Octavianus’un tarafına
geçmesinden korkuyor. Kleopatra ise
desteğine karşılık Antonius’tan sedir
ormanlarıyla kaplı Sarp Kilikya’yı istiyor.
Bu esnada Pompeius’un kereste depoları
yakmasının ardından otuz yıl kadar
bir süre geçiyor ve genç sedir ağaçları
büyümüş, yeni sedirler çoktan yetişmişti.

Antony and Octavian recognized
the importance of Rough Cilicia like
Julius Ceasar did. Antony was forced
to come up with new strategies
when the treaty between himself
and Octavianus broke. To hold the
eastern Mediterranean against
the Parthian attacks he met
Cleopatra in Tarsus. But upon
hearing Cleopatra’s request he
fell into a dilemma. He well knew
that a peace treaty with Cleopatra
would weaken his power on his
army. Besides he suspected that
Cleopatra might assist Octavian.
And Cleopatra was asking for Rough
Cilicia with its cedar forests in return
for her support. Cilician forests
had, meanwhile, some thirty years
to regenerate after Pompey had
burned the pirates’ timber stocks.
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SARP KİLİKYA’DAKİ
YEŞİL CENNET
THE GREEN PARADISE IN
ROUGH CILICIA
Bugün, Sarp Kilikya ormanları sanki
bir yeryüzü cenneti. Eşsiz özellikleri
nedeniyle bir zamanlar Asur krallarından
Mısır kraliçelerine kadar pek çok yönetici
bu ormanları elde edip kullanmış.
Sedirleri, köknarları, meşeleri, ardıçları
ve çam ağaçlarıyla zengin ve kıymetli
bir hazine sunan Ermenek ormanları
inanılmaz güzellikteki yaban çiçekleriyle
yaban hayvanların da yuvası.
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Today Rough Cilician forests stand
like a paradise on Earth. From the
Assyrian kings to the Eygptian
queens, many rulers obtained and
damaged them. Offering a very rich
and precious treasure, full of cedar,
fir, oak, juniper and pine trees, the
forests of Ermenek are home to
amazingly beautiful wildflowers and
animals.

Ardıçkaya Köyü

SEDİR ORMANLARI
CEDAR FORESTS
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GÜMÜŞ ORMANLAR
Ermenek’in bulunduğu yüksek Toros Dağları sedir

SILVER FORESTS
The high Taurus Mountains surrounding Ermenek are

ormanlarıyla kaplı. Hatta yamaçlarındaki sedir

covered with cedar forests. One of the names of its

ağaçlarının bolluğu yüzünden en güzel köylerden

beautiful villages is Katranlı” meaning “with cedar resin”.

birinin adı da Katranlı. Sedir, yerel halkın dilinde

The word “katran” is used for Turkish word sedir (cedar)

“katran” diye geçiyor. Aynı şekilde “Ardıçkaya” da

by the locals. The village of Katranlı takes its name from

böyle ağaç adı almış köylerden biri.

the cedar trees covering its slopes. Another village named

Ormanlar yalnızca sedir değil, ardıç, meşe,

Ardıçkaya owes its name to the juniper trees surrounding it.

köknar, şimşir, andız, çam gibi işlenmeye son

Ermenek forests contain not only cedar but also Juniperus

derece elverişli ağaçlarla kaplı. Örneğin her

excelsa, Juniperus drupacea, oak, fir, boxwood tree all of

yerde kolay rastlanmayan yağlı ardıç, çeyiz

which are suitable for carpentry. For centuries, Juniperus

sandığı yapımında; şimşir tahta kaşık yapımında

foetidissima has become a perfect wood for making chests

yüzlerce yıldır kullanılıyor. Rakım yükseldikçe ardıç

due to its smell while boxwood has been an ideal wood

görünmemeye başlıyor; sedir ve köknar ağaçları

for spoon making. Juniperus communities at the lower

ise değişen yükseklikleri kaplamaya devam

altitudes are replaced by fir and cedar stands at the higher

ediyor.

altitudes.

Katranlı Köyü
The Village of Katranlı
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Altı Kardeş Ardıç Ağacı, Ermenek’te “anıtsal” bir ağaç. Tüm
görkemiyle ve köklü geçmişiyle 1750m rakımda bulunuyor.
Altı Kardeş (Six brothers)Juniper Tree, a monumental tree in Ermenek.
With its mafnificence it is rooted in the past of the forest at the
altutude of 1750 m.
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ORMANLARIN KRALİÇELERİ:
SEDİRLER

THE QUEENS OF FORESTS:
CEDARS

Sedir ağacı, kara-kışa, suya, güveye karşı ne kadar
dayanıklı ve üzerinde çalışmak için ne kadar esnekse,
yetişme koşulları açısından da o kadar narin bir ağaç.
Genel olarak 1500 – 1600 m yüksekliklerde yetişen sedir;
kimi yerlerde 600m’ye kadar düşüp kimi yerlerde de
2000 m’ye kadar yüksekliklerde yetişebiliyor. Sedir ağacı,
tohumlarını 26 – 28 ayda veriyor. Kasımdan ocak ayına
kadar toprağın üzerine tohumlarını pervane gibi dökerken
bir yandan da karın yağmasını bekliyor. Kar yağınca
tohumlarını karın altında korumaya alıyor ve böylece
baharda ortaya çıkmaya başlıyor. Yüksek Torosların kalkerli
yapısı ve kayanın çatlaklı sistemi, sedir için mükemmel bir
ortam. Bugün Ermenek’teki Orman İşletmeleri, oldukça
büyük sayılarda sedir tohumundan sedir fidanları yetiştirip
bölgedeki ormanlarda dikim yapıyor.

Cedar wood is very soft to work on and highly
resistant to decay, rot, parasite and atmospheric
conditions but cedar can be only regenerated by
creating quite sensitive conditions. The structure of
limestones and the cracks of rocks provide a perfect
habitat for the growth of cedar. Cedar is generally
common between 1000-2000m in the Taurus. It
begins at 600m and rises up to 2000 m. Cedar cones’
seeds require 26-28 months. The cone seeds spin like
a propeller and fall onto the earth from November to
January while they wait for snow. The seed protects
itself under a heavy snow cover, and in spring it
begins to emerge above the soil. The Ministery of
Forestry in Ermenek has started reforestation and
regenerating activities.

SEDİRİN HEDİYESİ: KATRAN

A GIFT: CEDAR RESIN

Katran, sedir kökünden kaynatılarak ve damıtılarak elde
edilen bir yağ. Bu yağ, adeta mucizevi bir ilaç gibi. Yaraların
iltihabını alan katran; arı sokmalarına, boğaz iltihabına, pek
çok deri hastalığına, saç dökülmesine karşı iyi geliyor. Ayrıca
stres alıcı özelliğiyle de antik çağlardan beri kullanılmış.
Ermenek’te özellikle Sarıveliler civarındaki Daran ve Koçaşlı
Köylüleri, her yıl katran damıtıp pazarlarda satıyor.

Cedar resin (katran) is an oil obtained from
cedar’s roots. It is produced by distilling wood. It
is a miracle oil. Apart from its aromatic properties,
it is used as an insect repellent. It has been
shown to possess antifungal, antibacterial. Its
anti-stress properties have been well-known
since antiquity. In Ermenek, particularly Daran
and Koçaşlı villages produce katran and sell in the
markets every year. It was also used in ancient
temples for its peculiar aromatic smell.

Sedir ağacının kökünden elde edilen katran ve diğer sedir
yağları, Antik Çağ’dan beri gözde yağlardan olmuş. Özellikle
ölülerin vücutlarının erken çürümesine ve kokmasına karşı
kullanılıyordu. Eski çağlarda tapınaklarda yakılıp; tütsüsü
güzel koku yaymak için idealdi.
MÖ 1. yüzyılda Vitruvius, sedirden elde edilen yağın çok
değerli olduğunu ve “Her nereye sürülürse, orayı kurtlardan
ve çürümekten kurtarır.” diyerek önemini belirtiyor. (19)
Vitruvius’a göre sedir ağacı, antik dünyanın hemen her
yerinde çok pahalı ithal bir maldı. Efes’teki dünyanın yedi
harikasından bir olan Artemis Tapınağı’nı anlatırken, binanın
çatısının sedirden yapıldığını özellikle belirtiyor. (20)
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Vitruvius (1st century BC) mentions cedar oil
obtained from cedar wood and its use as a
preservative: “Whatever object like books are
rubbed with it, they are unharmed by worms and
rot. (19) ”According to him, cedar timber was an
expensive import commodity almost everywhere
in the ancient world. While he mentions about
the Temple of Artemis of Ephesus, he records
that the ceiling and roof of the temple was made
of cedar. (20)

SARP KİLİKYA’NIN KUTSAL AĞAÇLARI
THE SACRED TREES OF ROUGH CILICIA

Katran, sedir kökünden kaynatılarak
ve damıtılarak elde ediliyor.
Cedar resin is obtained from cedar roots
by boiling and distilling.
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Sedirin önemi, tarihin her döneminde
açıklıkla belirtiliyor. Örneğin, Mısır’da
“ölümsüz” sedirden yapılan gemiler güneş
tanrısı Ra’yı temsil ediyor. Anadolu’nun
sedirleri Gılgamış’ın yaptığı sallardan beri
biliniyor. Sedirden yapılmış sallar, Gılgamış’ı
Sedir Dağı’ndan Uruk kentine Fırat boyunca
taşıyor.

The value of cedar was clearly recorded at every
stage of history. In Eygpt ships, made from
“immortal” cedar, represented the Sun Goddess
Ra. The cedars of Anatolia was well-known since
Gılgames made a raft out of them. The rafts
made of cedar carried Gılgames from the “Cedar
Mountain” to Uruk through the float of the
Euphrates.

GILGAMIŞ DESTANINDAKİ
EFSANE SEDİR

THE LEGENDARY CEDAR IN
GILGAMESH EPIC

Gılgamış Destanı’ndaki Gılgamış eğer yaşadıysa olasılıkla Sümer kenti Uruk’u MÖ 2800 ile 2500 arasında
yöneten krallardan biriydi. Hikaye, kral ile yardımcısı
Enkidu’nun Maraş-Antakya civarındaki Toros dağlarının
bir parçası olan Amanos Dağlarındaki (Nur Dağları) sedir ormanlarına seferiyle başlıyor. Efsanede ormanları,
kutsal gözcü Humbaba koruyor.

If Gılgamesh of Gılgamesh Epic existed, he was probably
one of the kings who ruled the Sumerian city, Uruk,
sometime between 2800 and 2500 BC. The story begins
with the king and his man Enkidu’s expedition into the
cedar forests of the Amanus (Nur Mountains). In the
epic, the Amanus forests were guarded by the divine
watchman Humbaba.

“Kıpırdamadan durdular ve ormana baktılar. Sedirin
ne kadar yüksek olduğuna baktılar. Ormanın girişine
baktılar. Sedir dağına, tanrıların yaşadıkları yere,
İrnini’nin tahtının oturduğu yere baktılar. Sedir, dağın
önünde bütün ihtişamıyla duruyordu; gölgesi güzel ve
hoşlukla doluydu.” (21)

“They stood still and looked at the forest. They beheld
the height of the cedar. They beheld the entrance to the
forest. . . They beheld the mountain of the cedar, the
dwelling place of the gods, the throne platform of Irnini.
The cedar uplifted its fullness before the mountain; fair
was its shade, and full of delight.” (21)

Gılgamış’la Enkidu en uzun sedirleri kestiler ve
onlardan sallar yaparak Fırat üzerinden Uruk’a
yollandılar. Döndüklerinde Uruk şehrine sedirden
kocaman bir kapı bağışladılar. Ama Enkidu, bir
zamanların muhteşem ağaçlarının bir kapıya
dönüştüğünü gördükten sonra suçluluk duydu ve
hasta oldu.

Gılgamesh and Enkidu cut down the tallest of the cedars
and made a raft out of them, which they used to float
back down the Euphrates to Uruk. When they returned
they gifted an enormous cedar-wood gate to the city of
Uruk. After seeing that the once glorious trees had been
turned into a wooden gate Enkidu felt guilty and became
sick.

“Hey sen oradaki, kapının ahşabı. . . Yirmi ülkeden
fazla yerde seni aradım; ta ki o kule gibi sediri
görünceye dek. Senin gibi bir ağaç yok bizde işte.
Keşke, keşke bilseydim sonucunu.” (22) Enkidu’nun
vicdan azabından kaynaklanan hastalığı, ölümüne
kadar peşini bırakmadı ve sediri kesmesi, destanı
yapılandıran masumiyet ile suç, zevk ile acı, yaşam
ile ölüm arasındaki çelişkinin sembolü olarak akıllara
kazındı.

“You there, wood of the gate, dull and insensible,
witless, I searched for you over twenty lands. There is no
wood like you in our land. If I, if I only knew the result!”(22)
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Enkidu’s sickness from guilt did not leave him until his
death. And his deed of cutting the cedars has become
the symbol of the contradictions between innocence and
guilt, pleasure and pain, life and death that characterise
the epic.
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TARIHIN EN ESKI
SEDIRLERI

THE OLDEST CEDAR
WOOD IN HISTORY

Sedir Mısır’a uzak ülkelerden,
Lübnan’dan, Suriye’den ve Anadolu’daki Toroslardan geliyordu. O
zamanlar havanın, nehirlerin, denizlerin üzerinde güçleri olan Tanrılar,
gemiler ve teknelerle sembolize
ediliyordu. Gemi yapımında pek çok

Cedar wood was brought to Egypt
from Lebanon, Syria and the Taurus in
Anatolia. In ancient times, the deities
who had powers over weather, rivers,
and of course the sea, were symbolised
by ships and boats. Many types of wood
were used for ship construction but one,

ağaç kullanılıyordu ama özellikle bir
ağaç çok aranıyordu: Sedir. Mısır’daki mezarların birinde rastlanan
sedir, MÖ 3500 yılı kadar eskiye
tarihlendiriliyor.

in particular, was most desired: Cedar.
Cedar wood begins to appear in Egypt’s
archaeological record earlier than the
written records. The cedar which was
found at one of the tombs in Egypt goes
back as early as 3500.

ANADOLU
SEDIRLERI

CEDARS OF
ANATOLIA

Anadolu sedirlerinin Mısır
gemilerinde kullanıldığını gösteren en
erken yazılı kanıt MÖ 30’da görülüyor.
Sedir, Bronz Çağı’ndan önce bile Mısırlı
kral ve kraliçeleri için hem politik hem
ticari açıdan ne denli prestijli bir şey
olduğunu gösteriyor. Mark Antonius,
Anadolu’yla birlikte Doğu eyaletini
ele geçirdiğinde Mısırlı sevgilisi
Kleopatra’ya Toros sedirlerinin önemli
bir kısmıyla Sarp Kilikya’dan büyük
bir bölgeyi hediye ediyor. Ormanlar
romantik bir hediye olarak değil,
Octavianus’u denizde yenmek üzere
inşa edecekleri donanma gemileri
için veriliyor. Ancak ne en iyi gemi
ağaçları ne de en yetkin gemi ustaları
Octavianus’a karşı girdikleri savaşı
kazanmalarına yetişmiyor.

The earliest written record that shows
that Anatolian cedars were used for the
Egyptian shipbuilding dates back to 30
BC. Cedar reassumed its prestige for
the Egyptian kings and queens, both
politically and commercially, even long
before the Bronz Period. Marc Antony
held the eastern Roman provinces,
including Anatolia and gifted a sizable
section of the Taurus cedar forests
along with a huge region from Rough
Cilicia to his Egyptian lover. The forest
was not given for a romantic purpose
but for timber to furnish the naval fleet
they would need to defeat Octavian at
sea. Neither the best ship timbers nor
the most cogent shipbuilders in the
world would be enough to win the war
against Octavian.
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Dalmaçalı Ormanları
Dalmaçalı Forests.
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SEDİR SAVAŞLARI

THE CEDAR WARS

Sarp Kilikya’nın geçit vermez Toros dağları ile işlemeye
elverişli topraklarının sınırlılığına, bir de zor iklim
koşulları eklenince insanların gösterişli kentler kurmak
için çekici koşullarının olmadığı açık. Ancak aynı dağlar
binlerce yıldır gözde kerestelerin kaynağı olan ağaçların
evi konumunda. Bu yüzden de bu ıssız dağlar her zaman
başka uygarlıkların iştahını kabartıyor; bu bölgenin ele
geçirilmesi için inanılmaz savaşlar veriliyordu. Hemen
her defasında dağlı halkın bağımsız karakteri yüzünden
tam olarak ele geçirilememiş olsa da; ormanlarının
ağaçları sık sık kesilip Akdeniz dünyasının her yerine
taşınıyordu.

With its impassable mountains of the Taurus and
limited soil to cultivate along with hard climate
conditions, it is obvious that Rough Cilicia did not
have attractive conditions for building spectacular
cities. However, these mountains have become
home to the trees valuable for timbers. Therefore
these lonely mountains attracted other civilisations,
and several bloody wars took place to take over
the region. The local mountain people resisted
against every attempt with their independent
character but their trees were often cut and carried
away to various parts of the Mediterranean.

İlkin Asurlular, Hitit Devleti’nin bölgede etkisinin
azalmasıyla özellikle MÖ 9. yüzyıldan itibaren Sarp
Kilikya’ya sık sık saldırılar düzenliyordu. Ticaret
konusunda Mezopotamya’nın lideri olan Asurlular,
artık yayılmacı politikalar izlediği sırada tapınaklarının
yapımında kullana geldikleri sediri doğrudan elde etmek
için Toroslara seferler düzenlediler.

Following the decline of the Hittites in the region,
the Assyrian State undertook many expeditions
to Rough Cilicia, particularly by the ninth century
BC. The Assyrians, who were the leading power in
commerce in Mesopotamia, had several campaigns
to the Taurus to control the cedar forests of which
they would use to make timber for their temples.

MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in ölümünün ardından
imparatorluğunu paylaşan generallerinin, üzerinde kavga
yaptıkları topraklardan biri de Sarp Kilikya’ydı. Bölge
Anadolu’nun çoğu yerini elinde tutan Seleukos Hanedanı
ile Mısır ve çevresinde konumlanan Ptolemaios Hanedanı
arasında gidip geldi. Sonunda Ptolemaioslar bölgeden

Following the death of Alexander the Great,
one of the regions over which his generals
were fighting was Rough Cilicia. The region was
transferred to Ptolemies by the Seleucids who held
most of the Anatolian lands. When the Ptolemies
withdrew from the region, it would continue to
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çekilecekti ama sedir ormanlarıyla kaplı Sarp Kilikya bir türlü
gözden düşmeyip yaklaşık iki yüz elli yıl sonra hanedanın
kraliçesi Kleopatra’nın yeniden pazarlık masasına yatırdığı
önemli bir yer olacaktı.

be desired, and two and a half hundreds year
later it would become an important place once
again as it was then a matter of bargaining for
Cleopatra.

Plutarkhos, Tarsus’taki buluşmada Sarp Kilikya’nın büyük
bir bölümünün Kleopatra’ya verildiğinden söz etmekle
birlikte, bu bölümün sınırlarıyla ilgili ayrıntı vermiyor. (23)
Ancak İsauria’daki Domitiopolis, (Ermenek, Katranlı Köyü)
kentine Kleopatra’nın Antonius’un önde gelen taraftarlarının
birinin adının, yani Domition’un adının izafeten verdiği
düşünülüyor. Böylece Kleopatra’ya sadece kıyının değil,
Sarp Kilikya’nın iç kesimlerinde yer alan Dekapolis (Onkent)
olarak bilinen bölgenin de verildiği biliniyor.

Plutarch tells that in the meeting at Tarsus
Cleopatra was given a huge part of Rough
Cilicia but he doesn’t give the details about the
borders of it.(23) However, it is claimed that
Cleopatra may have given the name of Antony’s
man, Domition, as an attribution, to the city of
Domitiopolis in Isauria. It is known that Cleopatra
took not only the coast but also the Decapolis in
the hinterland of Rough Cilicia.
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İsauria Dekapolisi antik ve Bizans
İsauriası’nda on kentten oluşan
bölgenin adı. Decapolis terimi, Ermenek
Çayı ve Hadim Göksuyu’nun vadilerinde
sıralanan kentleri içine alan bölgenin
adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında
karşımıza çıkıyor. On kentten altısının
yeri arkeolojik bulguların ışığında
Ermenek’te saptandı.
The Isaurian Decapolis was a region of
ten cities in ancient and Byzantine Isauria.
The term Decapolis is first used in the
Byzantine records to describe a district of
ten cities in the Ermenek Çay and Hadim
Göksuyu valleys. Six of them have been
fixed at Ermenek in accordance with
archaeological evidence.
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ON KENT
DEKAPOLIS
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ISAURIA DEKAPOLIS’İ
Eski adıyla Germenikopolis olan (Ermenek),
Domitiopolis (Katranlı / DindaboL),
Neopolis (Güneyyurt / Gargara),
Lauzados (Lafsa / Kirazlıyayla),
Zenonopolis (İznebol / Elmayurdu),
Eirenopolis (İrnebol)
olmak üzere bu on kentin altı tanesi bugün Ermenek
sınırları içinde. Isauria Dekapolisi olarak da geçen
bu on kentten ilk olarak 6. yüzyılda Bizans idari
bölgelerini tüm kent adlarıyla birlikte tablosunu
çıkaran coğrafyacı Hierokles söz ediyor. Hieroklas
kentleri Ermenek Çayı boyunca çayın kaynağına
doğru sıralıyor. Ancak yolda karşısına çıkan ırmağın
geçmediği diğer kentleri de sıralıyor. Bu on kentten
diğer dördü, Diocesarea (Mersin), Claudiopolis ve
Dalisandus’un yerleri Mut’ta belirlenirken Anamur
yakınlarındaki kalıntılar olduğu düşünülen Titiopolis
antik kentinin yeri için yeterince arkeolojik kanıt
yoktur.

ISAURIAN DECAPOLIS
Six cities of the Decapolis, namely;
Germanicopolis (Ermenek),
Domitiopolis (Katranlı / Dindebol),
Neopolis (Güneyyurt / Gargara),
Lauzados (Lafsa / Kirazlıyayla),
Zenonopolis (İznebol / Elmayurdu),
Eirenepolis (İrnebol)
are in the area of Ermenek today. It is Hierocles who
first mentions these cities which would be called
Isaurian Decapolis, in the catalogue he prepared of
the Byzantine provinces together with their names
in the sixth century. He lists the cities according
to their location with respect to the source of the
Ermenek çay. He lists those cities located out of the
river valley as well. While Diocaesarea, Claudiopolis
and Dalisandus are placed in Mut, archaeological
evidence is inconclusive as regards the location of
ancient Titiapolis, which is thought to be the ruins near
Anamur does not have enough.
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Zenonopolis Antik Kenti Halimiye/Tepebaşı Köyü’ne kadar uzanıyor.
The ancient city of Zenonopolis extends to Halimiye/Tepebaşı Village.
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ERMENEK’İN
ANTİK KENTLERİ

THE ANCIENT CITIES
IN ERMENEK

Ermenek ve çevresinde altısı Dekapolisin
olmak üzere toplam sekiz antik kentin
Roma Nekropol kalıntıları nefes kesicidir.
Germanikopolis (Ermenek),
Domitiopolis (Katranlı / Dindebol),
Neopolis (Güneyyurt / Gargara),
Lauzados (Lafsa / Kirazlıyayla),
Zenonopolis (İznebol / Elmayurdu),
Eirenepolis (İrnebol)
Philadelphia (Gökçeseki)
ve Sbide (Yukarı Çağlar).
Bu kentlerin nekropollerinin dışında
kalan pek çok başka görkemli kaya
mezarları da ziyaretçilerini büyülüyor.

In Ermenek and its surrounding region the
Nekropolis ruins of the eight ancient cities, six
of which are from the Decapolis, are breathtaking:
Germanicopolis (Ermenek),
Domitiopolis (Katranlı / Dindebol),
Neopolis (Güneyyurt / Gargara),
Lauzados (Lafsa / Kirazlıyayla),
Zenonopolis (İznebol / Elmayurdu),
Eirenepolis (İrnebol)
Philadelphia (Gökçeseki)
Sbide (Yukarı Çağlar).
The other spectacular rock-cut tombs outside
these necropolises also attract visitors.

Ermenek Parkı’nda bulunan
aslan formlu mezar kapakları
The tomb lidswith lion relief in
Ermenek Park.
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ERMENEK ADI NEREDEN GELİYOR
WHERE DOES THE NAME OF ERMENEK

Ermenek’in antik Germanikopolis üzerinde oturduğu
pek çok kaynakça biliniyor ve bu yüzden de kentin adının
Germanikopolis’in değişerek gelmiş bir hâli olduğu var
sayılıyor. Germanikopolis’in değiştirilmeden önceki adının
Clibanus ya da Clibanum olarak Pilinius’un kayıtlarındaki kent
olduğu düşünülüyor ve bu adın da Clitae kabilesinin adından
geldiği iddia ediliyor.(24) Ünlü doğa tarihi ansiklopedisini yazan
Pilinus’a göre Clibanus, “Isauria’da”dır.(25) Ancak yeriyle ilgili
kesin şeyler söylemiyor. Kentin adının geçtiği, bulunan ilk
sikkeler ise Germanicopolis adının olduğu sikkeler. Tüm bu
veriler, bizi “Clibanus” adlı yerin eski Germanicopolis olarak
değiştiğine, en sonunda da Ermenek adını aldığı düşüncesine
bir adım daha yaklaştırıyor.
Romalı Germanicus, MS 12’de konsül olmuş, Tiberius ile
babası Drusus’la birlikte Almanya ordusunu yönetmeye
başlamıştı. Almanya’yı ele geçiren Romalı komutan ve
imparatorlar “Germanicus” adını alıyorlardı. Tiberius’un hem
yeğeni hem de evlatlık oğlu olan Germanicus, Augustus’un
da isteğiyle MS 4’ten itibaren Augustus’un yerine geçecek
imparator olarak ilan edildi. Ermenek, Anadolu’daki
Germenicus’un adı verilen bir kaç Germenicopolis’ten biridir.

It is known that Ermenek occupies the site
of the ancient city of Germanicopolis and it is
accordingly assumed that the name Ermenek
is a modified form of Germanicapolis. The
previous name of Germanicapolis is thought
to have been Clibanus or Clibanum that
was mentioned in the records of Pliny, and
to have come from the name of the Clitae
tribe. (24) According to Pliny, Clibanus was
in “Isauria”.(25) But he doesn’t tell precisely
its location. The first coins found so far bear
the name Germanicapolis. All these findings
bring us closer to the idea that the name
Clibanus was replaced by Germanicopolis,
and that eventually, it became Ermenek.
The Roman Germanicus became consul in
12 AD and began to command the forces
in Germany together with Tiberius and his
father Drusus. Ermenek is one of the cities
in Anatolia which were renamed after
Germanicus.
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GERMANİKAPOLİS NEKROPOLÜ
THE NECROPOLIS OF GERMANICOPOLIS

Ermenek şehrindeki antik buluntular,
yaslandığı dağın tümünü kaplayan
Germanikopolis Antik Nekropolisi, yani
mezarlığıdır. Roma dönemi mezarları kentin
ardında kilometrelerce uzanıyor. Dağın
hemen eteklerinde başlayan ve eski Ermenek
evlerinin altında bulunan mezarlar ya hiç
açılmadan duruyor ya da evlerin ahırları olarak
kullanılıyor. Aşağıya uzanan şehrin altında
Nekropolis’in devamı olduğu düşünülüyor.
The ancient ruins in Ermenek comprise the
ancient tombs of the ancient Necropolis of
Germanicapolis which completely cover the
slopes of the mountain. The Roman rock-cut
tombs extend for kilometres. The tombs at the
the skirts of the mountain and at the beneath
the old Ermenek houses either remain intact or
else used as barns. It is thought that the rest of
Necropolis lies under the city.
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Germanikapolis Nekropolü’nden
balık süslemeli bir mezar
A rock-cut tomb with fish relief, the
necropolis of Germanicopolis

Germanikapolis Nekropolü’nde devam eden kazılar
Excavations in the Necropolis of Germanicopolis

CERRAH MEZARI

THE BURIAL OF A SURGEON

2015 baharında Karaman Müzesi tarafından,
arkeolog Funda Yüksel’in yürüttüğü nekropolis
kazılarında hiç açılmamış bir cerrah mezarına
rastlandı. Mezardaki ölünün yanında bulunan
cerrah aletleri bulundu. Yapılan çalışmalarda
mezarın Bizans dönemine ait olduğu ama aslında bir Roma dönemi kaya mezarının çok daha
sonra bir kez daha kullanıldığı ortaya çıktı. Arkeolog Funda Yüksel’in bildirdiğine göre, mezar
dönem soygununa uğramış ancak Bizanslı cerrah
kapının hemen önüne, doğrudan toprağa gömüldüğü için şimdiye kadar soyguncuların dikkatini
çekmemişti.

A tomb of a surgeon was discovered during the
excavations conducted by Karaman Museum under
the archaeologist Funda Yüksel in Spring 2015.
The grave goods found in the tomb next to the
skeleton consist of surgeon tools. It came out that
the burial dates back to Byzantine era and that
the Roman grave was reused later. According to
Yüksel, the Roman burial was disturbed by thieves
while the Byzantine surgeon burial was not,
because it didn’t attract the attention of thieves
since it was buried directly in the ground right in
front of the door.
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ESKİ PHILADELPHIA,
ŞİMDİKİ GÖKÇESEKİ

Gökçeseki mevkiisinde bulunan Philadelphia’nın
ismi, Komagene Kralı IV. Antiochos’un eşi
Philadelphia’dan geliyor. Kentin adının, basılan
sikkelere göre büyük olasılıkla MS 38’den sonra
verildiği anlaşılıyor. Gökçeseki Nekropolü, diğer
adıyla Philadelphia Nekropolü, bugün Ermenek ve
çevresindeki en görkemli mezarların bulunduğu
yer. Karşısına geçip buraya doğru baktığınızda,
muhteşem bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Dağ
manzarası ile birleşince adeta büyüleniyorsunuz.
Sessizlik insanoğlunun zevklerinin geçiciliğini
hatırlatıyor.
Bugünkü Çamlıca köyünün hemen yukarısında
bulunan nekropoldeki kazı çalışmalarını 2015 yılı
baharından bu yana bir konsorsiyum tarafından
yürütüyor.
Kentin yerleşim alanının aşağıdaki köye doğru
yayılmış olabileceği düşünülüyor. Ermenek
Belediyesi’nin desteğiyle özellikle kadınlardan
oluşan çevredeki köylülerin çalıştığı kazılar
olaganüstü güzellikte çok sayıda Roma lahitlerini
gün ışığına çıkardı.

ANCIENT PHILADELPHIA,
TODAY’S GÖKÇESEKİ
The ancient Philadelphia occupying today’s
Gökçeseki hamlet was named after Philadelphia, the
wife of the Commagene king Antiochus IV. According
to the coins minted by the city, it seems that it
took the name most probably later than 38 AD. The
Necropolis of Gökçeseki, the ancient Philadelphia
Necropolis, has the most spectacular tombs of
Ermenek and its environs. You are enchanted with
this beautiful view, when flanked by the mountain.
They are a silent reminder of the transient nature of
human pleasures.
It is certain that the necropolis which nestles near
the villages Gökçeseki and Çamlıca belonged to
ancient Philadelphia. A team of archaeologists has
excavated the necropolis under the direction of the
Karaman Museum since 2015.
And they state that the remains of the city might
be extending towards the village below. The locals,
particularly women, have worked for the excavations
which have brought to light a large number of Roman
sarcophagi of outstanding beauty.

Gökçeseki ören yerinde bölgedeki hemen her tip mezar örneği var. Özellikle yerel
heykeltraşların eseri olan olaganüstü güzellikteki lahitler ziyaretçilerini bekliyor.
One can find all types of rock-cut tombs in Gökçeseki necropolis. Particularly, the
sarcophagi of outstanding beauty, the work of local sculptors, wait for visitors.
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Bölgenin tek anıtsal mezarı Çatalbadem’in
yukarısında Dinektepe adı verilen yüksek bir
tepede bulunuyor. Üç basamaklı bir podyum
üzerine yapılan mezar, tonoz çatılı. Ana
kayanın üzerine yapılan mezar kireçtaşından
örme ve mezar odasında bugün bir lahit
bulunmuyor. Yine de görülmeye değer.
The only monumental tomb, known so far in
Ermenek, is the Dinek Monument in Dinektepe
on the hills of Çatalbadem. The Dinektepe
monumental tomb has an arched vaulted roof
standing on a platform. The tomb was built of
limestone, and no sarcophagus has been found in
it. Nevertheless it is worth seeing.

BARIŞIN KENTI:
EIRENEPOLIS

İkizçınar / Aşağı İrnebol Köyü’ne
“İkizçınar” adını veren ağaç
The plane tree which gave
Aşağı İrnebol / Ikizçınar its name

EIRENEPOLIS:
THE CITY OF PEACE

Ermenek’te bugünkü Aşağı İrnebol ve Yukarı İrnebol;
yine bugünkü diğer isimleriyle İkizçınar ve Çatalbadem
köylerinin bulunduğu alanın eski adı, Eirenepolis’ti.

In Ermenek, the present-day Aşağı İrnebol / İkizçınar
and Yukarı İrnebol /Çatalbadem villages were the lands of
ancient Eirenepolis.

Tüm bölgede adı geçen Sarp Kilikyalılar’ın
kabilelerinden olan Cietae kabilesinin, Romalıları’ın
atadığı Commagene Kralı IV. Antiochos’a karşı direndiği
bir dönemde, bölgenin yeni bir adı alarak Eirenepolis
yapıldığı düşünülüyor. Antiochos’un ayaklanmaları
bastırıp bölgede sağladığı barış üzerine, olasılıkla kent
MS 50’lerde yeni adını almıştır. Yerli dağ halkının tarihi
boyunca dışarıdan gelen otoriteye direnmek için her türlü
çabayı gösterdiği bir gerçektir.

It is thought that the name Eirenepolis was given to
the city when the Cietae people, a tribe whose name is
mentioned as one of the Rough Cilician tribes in the region,
resisted attempts by Commagene king Antiochus VI, the
client king of the Romans. The city probably took a new
name after Antiochus suppressed the revolt around 50 AD.
It is a fact that the local mountainous people made every
effort to stand up to the imposition of external authority
throughout its history.

“Barışın kenti” anlamına gelen Eirenepolis adı bir
savaşın ardından konuyor. Eirenepolis sikkelerinde kentin
adı bazen Irenepolis olarak geçmektedir. Köylerden
birinin şimdiki adı olan “İkizçınar” adı, köyde bulunan
yaşlı bir çınar ağacından geliyor. Köyün yakınlarında;
önünde üç basamaklı bir merdiven bulunan bir kaya
lahit, yerli kayaya açılmış mezarlar, yine basamaklı bir
kaya anıtı ya da sunağı bulunuyor. Köyü tepeden gören
bir yerde ise, üzerinde “Ben Kados’un oğlu Manes,
(bu) mezarı karım ve çocuklarımla birlikte kendim için
yaptım.” yazan bir kaya lahitle karşılaşıyorsunuz. (26)

The name Eirenepolis, meaning “the city of peace” was
given following a war. The name of the city appears as
“Irenepolis” on some coins of the city. One of villages in the
region is called İkizçınar and takes its name from the plane
tree, right in the center of it. A short distance to the village
one can see a rock-cut sarcophagus with a stairway of three
steps; a couple of rock-cut tombs carved into the local rock
and a rock monument or an altar with a stairway. On a hill
looking over İkizçınar is a rock-cut sarcophagus, bearing an
inscription saying that “I, Manes, the son of Kados, built
(this) tomb with my wife and children, for myself”. (26)
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GÜNEYYURT’TA ASLANIN VE
YILANIN DANS PİSTİ: İKİZİN

LION AND SNAKE; A GRAVE
RELIEF IN GÜNEYYURT: IKIZIN

Arkeoloji araştırmacıları, bugün Gargara ya da
Güneyyurt olarak isimlendirilen bölgenin eski adının
Neopolis olduğu konusunda hemfikir. Henüz bölgedeki
pek çok yer gibi burada da araştırmalar zayıf kaldığından,
Antik Çağ’daki önemine ilişkin çok şey bilinmese de
Güneyyurt, bugün bölgedeki belki de en ilginç kaya
mezarına, İkizin’e sahip.

Archaeological researchers agree that today’s Güneyyurt/
Gargara was the ancient Neopolis. Taking into account the
poor surveys on the site, just like on many other sites in the
region, we do not know much about its ancient history. But
Güneyyurt has probably the most interesting rock-cut tomb
in the region, called İkizin.

İkizin, iki tane yan yana oyulmuş kaya mezarlarından
oluşuyor. Ancak birisinin yapımı, mezar olarak
tamamlanmadan yarıda bırakılmış.
Roma Dönemi hediyesi olan İkizin, üzerindeki
kabartma figürlerle oldukça ilgi çekici. Bölgede hemen
her yerde görülen aslan, bu kez mezarın cephesindeki
yılan ve ne olduğu bilinemeyen bir başka hayvan
figürü kabartmasıyla karşımıza çıkıyor. Mezara
dikdörtgen bir açıklıktan giriliyor. Girişinde kapı mili
yuvası ve sürgü yeri çıplak gözle görülebilir durumda.
İçeride kayanın içine yapılmış bir oygu tekne mezar
bulunuyor. Olasılıkla aslan formundaki kapağı kayıp ve
tekne mezarın bir kısmı hâlâ yerinde. Aslan ve yılanın
birlikte olduğu ikinci bir örnek yalnızca Çukurbağ’da bir
mezar kapağında görülüyor; ancak İkizin, adeta aslanla
yılanın dans pisti hâline gelmiş. Bu dans, bölgenin
diğer tüm mezarlarında olduğu gibi, içinde yatanı
korumak üzere yapılıyor.
Aslan ve yılanın birlikte koruduğu kaya mezarı / İkizin
The rock-cut tomb guarded by a lion and a snake / Ikizin
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Ikizin consists of two rock-cut tombs carved next to each
other one of which was left unfinished. One was completed
as a tomb, so the unfinished one seems to have been used
for other purposes. The tomb is a gift from Roman Era and
has an amazing relief on its façade. On the façade, the lion
figure which can be seen almost everywhere in the region
stands together with a snake, along with an unknown
animal figure.
One can enter the tomb through a rectangular opening.
The holes for door pivots and bolts can be easily seen
today. Inside there are the remains of a chamasorium (a
tomb cut into the rock) whose lid with lion relief seems to
have disappeared.
Among the rock-cut tombs, one can see the reliefs of lion
and snake together in Çukurbağ, but İkizin façade looks like
a dancing arena for them. Besides, as in many other tombs,
this dance was done to protect the deceased.
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YILANLAR VE
MEZARLAR
SNAKES AND
GRAVES

YILANLAR VE MEZARLAR
SNAKES AND GRAVES
Bölgedeki mezar sahibine koruyuculuk görevini
üstlenen ve hemen her mezarda bulunan aslan
figürünün yanında bir de yılanın yer alması
kuşkusuz Anadolu’nun eski inançları bakımından
ilginç bir detay. Anadolu’da yılan figürleri MÖ 9.
500’lere kadar giden Göbeklitepe’de ve Cafer
Höyük, Çayönü, Körtik Tepe gibi pek çok diğer
Neolitik yerleşimlerde bulundu. Yılanın derisini
değiştirdiğinden ölümsüz ve tehlikeli olduğundan
da kötülüğe karşı koruyucu olarak görülmüş olması
düşünülüyor.
İkizin kaya mezarının cephesindeki rölyef bu
geleneğin daha sonraki dönemlerde de sürdüğünü
gösteriyor. Yılan figürü, aslan figürüyle birlikte
mezarı korurken aynı zamanda da ölümsüzlüğü
temsil ediyor.
Ermenek’te karşılaştığımız yılan figürleri sayılıdır ve
bölgenin önde gelen figürü olan aslana eşlik ederler.

Güneyyurt, İkizin detay
A detail from Ikizin, Güneyyurt

The serpent figure along with a lion figure which can
be seen as guardian everywhere in the region is no
doubt an interesting detail echoing the Anatolian cults. In
Anatolia, the snake figures are discovered at Göbeklitepe
which dates back as early as 9500 BC and in many other
Neolithic settlements, such as Cafer Höyük, Çayönü, Körtik
Tepe. It is probable that snakes were considered to be
immortal as they molted their skin, and to be a guardian
against the evil as they could be dangerous.
The relief on the façade of the Ikizin rock-cut tomb
demonstrates that the tradition has survived for a long
time during the subsequent periods. On the façade of
Ikizin rock-cut tomb, the snake figure keeps guard over
the grave with the lion figure, and it also symbolises
immortality.
The snake reliefs that we encounter in the rock-cut tombs
of Ermenek are limited and they accompany the lion figures
which are the leading motifs in the whole region.
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Güneyyurt’ta Mezar ustası
Demetrios’un yaptığı lahit
The sarcophagus made by the tomb artisan, Demetrius, Güneyyurt.

BASAMAKLI LAHİT
İkizin mezarına giden yolu yarıladığınızda, Roma
Dönemi’nden bir lahit gövdesi ve bir oygu tekne
mezar kalıntıları görülüyor. Yerel taştan yapılmış
büyük olasılıkla aslan rölyefli lahidin kapağı yerinde
değil. Lahite bir kaç basamakla çıkılıyor. Lahit
tabula ansatalı, yani üzerinde mezar yazıtı yazmak
üzere bir çerçevesi olan lahitlerden. Üzerinde ise şu
yazıyor:

“Aurelios oğlu Mossomeu ve onun
karısı olan Kidamouasis’in kızı Immas
(bu) mezarı kendilerine ve çocuklarına
hatırası için Demetrios’a yaptırdılar”. (27)
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THE SARCOPHAGUS WITH
STAIRWAY
On the path about half way up to the Ikizin rockcut tomb, are the ruins of a sarcophagus and a
chamasorium from Roman era. The sarcophagus lid,
which might have been with lion relief, is missing. A
stone stairway leads you to the sarcophagus. On the
one side of the sarcophagus is a tabula ansata bearing
an inscription saying that:

“Mossomeu, the son of Aurelios, and Imnas,
the daughter of Kidamouasis had Demetrios
make (this) tomb for themselves and their
children in memory.” (27)

Güneyyurt’ta Roma döneminden kayaya
oyulmuş “oygu tekne mezar”
The chamasorium carved into the rock in
Güneyyurt, Roman period.

Güneyyurt’ta, Roma lahdine yakın bir
başka mezar daha var; bu da yörenin
yaygın mezarlarından arkeolojide
Kamasoryon olarak bilinen bir oygu tekne
mezar. Bu mezarlar, kayaya derinlemesine
açılan ve üzeri çoğunlukla üçgen alınlıkla
aslan rölyefli bir kapakla örtülüyor.
Güneyyurt Örenleri’ndeki mezarın kapağı
yerinde değildir.
In Güneyyurt, there is another tomb known
as chamasorium (a tomb cut into the rock),
one of the widespread types in the region.
These tombs were carved deep into the rock
and were covered with lion relief lids having
triangular pediments.
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SARP KİLİKYA KAYALIKLARINDAKİ
ETKİLEYİCİ MEZARLAR
Ermenekte birbirinden özel pek çok antik mezarla ve devasa
nekropollerle karşılamanız kaçınılmaz. Dik kayalıklara yerleşmiş yüzlerce
kaya mezarı, oygu tekne mezarlar ve lahitler görsel bir şölen sunuyor.

THE SCENIC TOMBS IN THE ROUGH
CILICIA ROCKS
In Ermenek it is inevitable to encounter many unique ancient tombs and
enormous necropolises. The rock-cut tombs, chamasoriums, and sarcophagi
scattered on the cliffs offer a visual feast.
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Gökçeseki Kaya Mezarları / Philadelphia Nekropolü
The Necropolis of Philadelphia, Gökçeseki.
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Gökçeseki Kaya Mezarları / Philadelphia Nekropolü
The rock-cut tombs of Gökçeseki/Philadelphia Necropolis.

KAYA MEZARLARI
Çoğu Roma döneminden kalan Ermenek
nekropolleri geniş bir mezar çeşitliliği sunuyor.
Mezarlar bugüne kadar pek araştırılmayan kentsel
yerleşmelerin en çarpıcı kanıtlarından. Mezarların
mimari tasarımları basitten karmaşık olanlara
kadar çor değişken. Ve mezar süslemelerindeki
tipik hayvan rölyefleri arasında en baskın figürler
olarak aslanla yaban keçisine rastlıyoruz.

THE ROCK-CUT TOMBS
Ermenek necropolises, which are commonly
dated from the Roman era, offer a wide variety
of tombs. They are the most striking evidence for
the existence of urban settlements which have
been poorly investigated so far. The architectural
designs of the tombs show variations ranging from
simple tombs to more complex ones. And among
the characteristic animal reliefs, we encounter
lion and wild goat as dominant figures in tomb
ornamentation.
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Bugün Ermenek ve çevresinde
antik dönem kalıntısı olarak en çok
mezarlara rastlıyoruz. Bunun nedeni
yerel kayalara oyulan mezarların,
hâliyle günümüze ulaşmış olması
ve ayrıca bölgedeki yerleşim
yerlerinde henüz araştırma ve
kazıların yapılmamış olması.
Bölgedeki nekropol kazıları 2015
yılında başladı.
Today in Ermenek and its environs
we encounter necropolises the most
as remains from ancient times. This
is due to the fact that the tombs
carved into the rock naturally have
survived and that the region hasn’t
been investigated and excavated yet.
The necropolis excavations started in
2015.

ASLANLI VE DAĞ KEÇİLİ ÖZGÜN MEZARLAR
THE UNIQUE TOMBS WITH LION AND WILD GOAT RELIEFS
Torosların kayalıklarına oyulmuş yüzlerce
kaya mezarı bu insanların dinsel, toplumsal
ve kültürel yanlarını anlamamız açısından
inanılmaz araçlar veriyor. Hemen tüm
mezarların genel özelliği aslan figürleriyle

The hundreds of rock-cut tombs carved into
the Taurus mountains provide amazing means
for understanding the religious, social and
cultural aspects of these people. The common
characteristic of almost all tombs is the lion

süslenmiş olması. Kısacası Ermenek’te tüm
mezarlar öncelikle aslana emanet ediliyor.
Aslan kaya mezarlarının cephesini süslerken,
aslan rölyefli mezar kapakları da içerdeki taşa
oyulmuş mezarlarla dışardaki bağımsız olarak
duran oygu tekne ve lahit biçimindeki mezarları
örtüyor.

figures. While they elaborate the façades of
the rock-cut tombs, the lids with lion relief
cover the chamasoriums inside the tombs as
well as the chamasoriums and sarcophagi that
stand independently outside.

Aslanlar kimi zaman tek başına, kimi zaman
pençesinde dağ keçisi tutarken görülüyor.
Birkaç mezar cephesinde, aslanların yanında
Medusa başları bulunuyor. İnsan figürlü
cepheleri olan mezarlara rastlansa da bunlar
çok az sayıda ve buralarda yine aslan hep hazır.

Indeed, all of the tombs in Ermenek were
entrusted to lions. The lion figures appear
either alone or with a wild goat beneath
his paw. Some of the façades have Medusa
heads. One can also encounter a limited
number of tombs that have façades with
human, and ones lion figures are present
even in these.

Göktepe Fariske Köristanı’ndan bir kaya mezarı cephesinin üçgen alınlığı/
The triangular pediment of the façade of the rock-cut tomb, Göktepe/Pharax Köristaı.
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Göktepe Fariske Köristanı’ndan bir kaya mezarı
A rock-cut tombfrom Göktepe/Pharax Köristan

Bu mezarlar, temelde, Roma döneminde
Anadolu’nun başka yerlerindeki
gelişmelerden bağımsız duran yerel
kimliğin kültürel ögeleriyle ilgili ipuçları
veriyor. Yerli zanaatkarlar hem taş
işçiliğinde hem de mimari ve yontuculuk
sanatında yöresel gelenekleri kullanmışlar.
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These tombs provide indications about
cultural elements of local identity
which stand mainly independent of the
developments elsewhere in Anatolia in
the Roman era. The local artisans used
regional tradition in stonework as well as in
architecture and sculpture.

Gökçeseki / Philadelphia Antik Kenti Nekropolisi’nden
tonozlu mezar, Roma Dönemi

Akçamescit’ten bir kaya mezarı
A rock-cut tomb in Akçamescit

The vaulted tomb in the necropolis of ancient Philadelphia,
Gökçeseki, Roman era.

KEMERLİ-TONOZLU
MEZARLAR

VAULTED
TOMBS-ARCOSOLIA

Ermenek ve çevresinde karşılaşılabilecek mezarlardan bir
tür; cepheleri yarım daire şeklinde olan ve kayaya tonoz
biçiminde oyulan kemerli mezarlar. İçerisine çoğunlukla
yine kayadan oyularak tekne mezarlar yapılmış ve üstleri
aslan formlu kapaklarla örtülmüş. Kimi mezar, gerekli
oldukça derinlemesine doğru kazılmış ve yeni ölülerin
tekne mezarları için yer açılmış. Cepheleri açık ve bu yüz-

One of the rock-cut tomb types in Ermenek is
arcosolium whose arched façade is cut from the
rock with a vaulted room of entombment. Inside
was a chamasorium, a tomb carved into rock
covered with a lion relief stone lid. Some tombs
were carved very deep to open more space for the
probable chamasoriums. Their façades are open,

den de bunlara “tonoz açıklıklı” mezarlar ya da sadece
“arkosolyum” deniyor.

so they are called “arched recess” tombs or just
arcosolia.

Kaya mezarları, Ermenek ve çevresinde en çok tercih
edilen mezar tipidir ve sayısı yüzlerle ifade edilebilir.
Kayaya doğrudan mezar oyulara yapılan mezarlarda,
ölüler genellikle içeride “kline” denilen yerden
yükseltmeli kayadan bir sedir üzerine bırakılır. Ayrıca
taştan ya da pişmiş topraktan yapılmış lahitlere
yerleştirildikleri gibi yakıldıktan sonra külleri bir toprak
kaba yerleştirilerek içeriye gömülmüş mezarların
yanı sıra ölünün doğrudan yere gömüldüğü çeşitleri
de vardır. İçeriye tek ya da birden fazla ölü konur ve
bugüne ulaşmamış olsalar da çoğunun taş ya da başka
bir malzemeden kapısı vardır.

In Ermenek rock-cut tombs are the most common
type, and hundreds of them can be found in
every necropolis. In the burial chamber carved
into the rock was an elevation, cut from rock,
called kline, on which the deceased was laid. In
some cases, the deceased was laid in a stone or
terracotta sarcophagus or put into a terracotta
urn after cremation. One or more dead persons
were put into the rock-cut tombs and the
majority of them had doors, either from stone or
from some other material, though none of them
has survived today.
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OYGU TEKNE MEZARLAR
CHAMASORIUMS
Bağımsız bir kayanın oyulmasıyla yapılan tek
kişilik mezarlar; oygu tekne mezarlar. Taştan
kapakları yine üçgen alınlıklı aslan formunda.
Kimi zaman üzerinde yazıt için gerekli bir çerçeve
oyulmuş ve bu mezarlar “tabula ansatalı” olarak
adlandırılıyor. Bazıları, yerle aynı düzeydeyken
bazılarına basamaklı merdivenlerle çıkılıyor.

Büyük Karapınar
köyündeki
Zenonopolis
Antik Kenti’nden
oygu tekne
mezar, Roma
Dönemi
A chamasorium
from the ancient
Zenonopolis,
Roman era, Büyük
Karapınar Village
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These are the tombs cut into an independent rock for
a single dead person. Their stone lids are carved in a
reclining lion relief. Their lids have triangular pediments
with lion relief. In same cases, the tombs have tabula
ansata, a framed space for the inscription. While some of
the chamasoriums are on the ground level, the others are
with a stairway through which you can reach the tomb.

Gökçeseki / Philadelphia Antik Kenti Nekropolisi, podyum
üzerinde yer alan Roma Dönemi lahdi
The sarcophogus on the terrace platform, Gökçeseki / the ancient
Philadelphia necropolis, Roman era.

LAHİTLER

SARCOPHAGI

Tümü kapaklı olan bu mezar tipleri yine çoğunlukla
yerel taştan yapılmış ama bu kez taşınabilir bağımsız
mezarlar. Nekropolislerde görülebileceği gibi, oygu
tekne mezarlar gibi kentin başka yerlerine de
konmuş ya da ölünün evinin yakınlarına konmuş
olabilirler. Sözü edilmişken, Ermenek’teki en
görkemli lahitler Gökçeseki’deki bir podyum üzerine

They are portable tombs, mostly cut from local stone,
all of which are covered with stone lids. Such tombs
were situated in the necropolises as well as in various
areas of the city or could as well be placed near
the house of the dead person. The most spectacular
sarcophagi of Ermenek are encountered on a platform
in Gökçeseki necropolis.

yerleştirilmiş lahitlerdir

ANIT MEZARLAR

MONUMENTAL TOMBS

Anıt mezarlar öncelikle krallar, başarılı idareciler ve
kahramanlar için yaptırılıyordu ve kentin zenginliğiyle
doğrudan bağlantılıydı. Bugüne kadar bilinen
Ermenek’teki tek anıt mezar, Çatalbadem Dinektepe’deki
Dinek Anıt Mezarı. Bölgenin dağlık yapısından, kaya
mezarlarının revaçta olmasından, yani kolay yapılabilir
olmasından ve bölgenin yoksul olmasından ötürü
bu mezarlara pek rastlanmıyor. Belki de kendisini
yönetenlere fazla hürmet etmeyen Sarp Kilikya
insanlarından ötürü idareciler buralara gömülmeyi
istemeyip boşuna mezar yatırımı yapmamış olabilirler.

Monumental tombs were built particularly for kings,
rulers and heros. Such tombs indicate the wealth of the
city. In Ermenek the only monumental tomb that we
encounter so far is the one in Dinektepe. These tombs
are rare due probably to the mountainous structure of
the region, which might have made rock-cut tombs
more popular as they were easier to build, and the poor
conditions of the region is probably the other reason of
their rarity. Or may be the rulers of the region refused to
be buried here since people did not show great respect for
them.
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Fariske Köristanı’nda, içinde yakılmış
ölülerin küllerinin konduğu urne / pişmiş
toprak kap çukurlarının olduğu mezar
The tomb with the pit where the terracotta
urns holding the ashes of the deceased in
Pharax Köristan

URNELER VE
ÖLÜ YAKMA GELENEĞİ
Urneler, ölülerin külünü koymak için yapılan pişmiş
toprak kaplardır. Günümüze kadar ulaşmaları zor.
Bazı mezarların, küllerin yerleştirildiği ahşap ya da
taş lahitlerin de olabileceği belirtiliyor. Taş lahitlerin
çoğunlukla mezar odasının ana kayasından oyulmuş
olacağı düşünülerek, buralara lahitlerin sonradan
yerleştirilmediği, mezar odasıyla birlikte oyulduğu,
ölünün de ya içeride ya da dışarıda yakıldığı
düşünülüyor. Göktepe’deki mezar odalarındaki
çukurlar ölünün yakılıp urneye konduğu düşüncesini
veriyor. (28)
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URNS AND
CREMATION CUSTOM
Urns are terracotta pots, used to hold ashes of the
dead person. They have hardly survived today. It is
supposed that, as stone sarcophagi were probably
carved into the rock of the burial chamber in most of
the cases and since they were not carried from the
outside, they must have been cut at the same time
with the chamber and that the deceased must have
been cremated either inside or outside the tomb. In
Göktepe, the pits inside the tomb chambers suggest
that the body was cremated and put into urns. (28)

Katranlı’da mezar kapağındaki uysal aslan rölyefi.
The docile lion relief on the tomb lid in Katranlı

ASLAN VE DAĞ KEÇİSİ

LION AND WILD GOAT

Kuşkusuz, ölü gömme geleneklerinin yanında
coğrafyalar için en ayırt edici özellik mezar
formlarıyla mezar süslemeleri. Ermenek ve
çevresinde en çok göze çarpan süsleme ise aslan
figürlü süslemeler. İstisnasız her mezar kapağı
üçgen alınlığa sahip bir aslan formunda. Uysal
aslanlar özellikle kapak formunda görülüyor. Aslan
mezar koruyucusu olarak çoğu zaman tek başına
kullanılıyor.

There is no doubt that the most distinctive characteristic
of geographies, apart from burial traditions, is the
architectural forms and decorations of tombs. In Ermenek
and in its environs, the most common tomb elaboration
is the lion reliefs. Almost every tomb has a lid with lion
relief having a triangular pediment. The docile lions were
carved, particularly in tomb lids. Lions were used as
guardians of the tombs.

Ama mezar kapağı olarak ya da mezar
cephelerinde aslan bir başka figürle görünüyorsa
o da Ermenek’te hâlâ dağlarda görülebilen dağ
keçisidir. Aslan dağ keçisinin başını pençeleri
arasına almış olarak betimleniyor. Zaman zaman
yılanı da aslanla birlikte mezar koruyucusu olarak
görebiliyoruz. Ermenek nekropolisindeki bir mezarın
üçgen çatısı üzerindeki figürün bitmemiş bir boğa
başı olduğu düşünülüyor. Boğa da aslan gibi
koruyuculuk ve güçle ilişkilendiriliyor.

However, if one encounters another animal figure
alongside that of the lion, then it is most probably
the wild goat that can still be seen on the mountains
of Ermenek. The lion was depicted with a wild goat
between his paws. Lions seem to have guarded the
tombs as well as keeping the dead person company.
There are few cases where we can see the snake
figures serving as guardians along with lions. In Ermenek
necropolis, in the triangular pediment of a tomb we
encounter an unfinished bull figure. Bulls can be related
to keeping guard as well as to power.
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Hisarönü’nde yüksek kayalıklara oyulmuş
Lauzados Antik Kenti’nde bir mezar
A tomb carved into the high rocks in Hisarönü, the
ancient Lauzados.

MEZARLAR NASIL
YAPILIRDI?
Güneyyurt İkizin’deki ikiz mezardan birisinin bitmemiş
kaya mezarı örneği olduğu anlaşılıyor. Başyayla
Hisarönü’ndeki Lauzados Nekropolündeki örnekte
görüldüğü üzere önce kayaya mezarın ana hatları
çiziliyordu.
Mezarların ana hatları çizildikten sonra kayanın
oyulmasına başlanıyordu. Ayrıca bazı yerler mezar
olarak oyuluyor ve sonrasında da vazgeçilerek depo
ya da yaşamak için bir alan olarak kullanılıyordu.
Ancak özellikle nekropol alanlarındaki oyukların başka
amaçlar için kullanılmış olması zor görünüyor. Çünkü
çoğu mezarlar kayaların olabildiğince yüksek yerlerine
açılmış.(29)
Sonuç olarak bir oyuğun mezar olup olmadığı mimari
düzenlemesinden ve cephesinden kolaylıkla anlaşılıyor.
Mezarlar ya bir kent mezarlığında, yani bir nekropolde,
ya da yerleşim yerlerinin aralarında dağınık şekilde
bulunabiliyor.
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HOW WERE THE TOMBS
BUILT?
In Güneyyurt, at the Ikizin tomb, one of the twin
tombs seems to have been left unfinished. First,
the outlines of the tomb were drawn onto the
rock. An example of this can be seen in Lauzados
necropolis.
Besides, some rocks seem to have been cut
as tombs but subsequently, the idea has been
given up and they have been used as storages or
dwelling places instead. However, it seems unlikely
that the carved rocks in the necropolises were used
for other purposes. The majority of tombs were cut
into the higher areas of the rocks. (29)
It is easy to understand whether a carved
rock was a tomb or not from the architectural
arrangement and façade. The tombs can be
encountered in a city graveyard, that is in a
necropolis, or in the residential areas scattered
around the buildings.

Uğurlu Köristanı’nda cenaze
törenleri için kullanılan köprü
The bridge used for funeral rituals
at Uğurlu Köristan.

CENAZE TÖRENLERİ

FUNERAL CEREMONIES

Özellikle nekropol yakınlarında, tören alanı
olarak düzenlenmiş yerler bulunuyor. Göktepe
Köristanı’ndaki bir mezarın su kaynağına yakın
olan önündeki kayalığın bu amaç için kullanıldığı
düşünülüyor.

Several areas arranged for the cult of dead have been
discovered, particularly near the necropolises. In Göktepe
Köristan, the rock near to an underground water source is
thought to have been used for such a purpose.

Mezarların önündeki kutsal alanlar Anadolu’nun
başka yerlerinde olduğu gibi Ermenek’te de sıkça
rastlanıyor. Küçük bir kayanın bir platform olarak
düzeltildiği hatta mezara çıkan basamaklar yapıldığı
görülüyor. Platformlar, büyük olasılıkla yanındaki su
ile ilişkili ritüeller yapıldığına işaret.

The sacred constructions in front of the tombs are
often encountered in Ermenek, just like in other regions
in Anatolia. A small rock seems to have been arranged
as a sacred platform and even a stairway leading to
the tomb was cut. The rock platforms most probably
indicate the rituals related to underground water
sources.

Uğurlu Köristanı’nda da kayalık her iki yanından
kesilerek sivriltilmiş ve üzerinde ancak bir kişinin
geçebileceği kadar köprü şeklinde bir alan bırakılmış.
Buranın yakınlarındaki sunu çukurları nedeniyle kutsal
törenler için kullanıldığı düşünülüyor.(30)

At Uğurlu Köristan a rock was cut from both sides and
turned into a rock bridge that permits the passage of
one person only. The religious ritual pits found around
the bridge remind that it might have been used for
burial rituals.(12)

Göktepe / Fariske Köristanı
Göktepe, Pharax köristan
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Uğurlu Köristanı
Uğurlu Köristan

ÖLÜ HEDİYELERİ VE
KUTSAL SUNULAR

GRAVE GOODS AND
RITUAL GIFTS

Ölüler gömülürken içerdeki nişlere / oyuklara
sunular yapıldığı biliniyor ve bu yüzden bir şekilde
kutsal bir törenin yapılıyor olması gerekmekte. Bir
mezarda ölülerin aynı zamanda gömülmedikleri
düşünüldüğünde, her bir ölüyle birlikte mezar
hediyelerinin de artması beklenir. Çoğu kez ölünün
sosyal statüsüyle ilgili veriler sağlayan hediyeler,
metal silahlar, çanak çömlek, kolye, bilezik gibi
takılar ve sikkeler olabiliyor.

It is known that the niches inside the tombs held
burial gifts. These burial niches and grave goods prove
the existence of the religious rituals. Given that the
tombs were used for more than one burial at different
times, an increase in the number of gifts with each
death might be expected. The grave goods, which
reflected the social status of the deceased, could be
metal weapons, pottery, jewelry, such as bracelets and
necklaces, and coins.

MEZARLARIN YAPILIŞ
TARIHLERI

DATING OF THE TOMBS

Tam olarak bilinemese de Ermenek ve çevresindeki
görkemli ve yalın cepheli mezarlar kısa aralıklarla
yapılmış. Bölgedeki mezarlar MS 1. yüzyıldan başlayarak
3. yüzyıla kadar bir döneme, kimi zaman da 4. yüzyıla
tarihlenmektedir. Kuşkusuz daha sonra aynı mezarların
sonraki kuşaklar tarafından kullanılmış olanları da vardır.
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The tombs in Ermenek and its environs, both those
with spectacular and those with modest façades, date
back to the Roman era, though it is not possible to
determine their exact dates. The graves in the region
date back to a period starting from the first century
AD to the third and even the fourth century AD, some
of which were certainly used by later generations.

Göktepe / Fariske Köristanı’ndaki bir kaya mezarı. Oldukça zahmetli bir işçilik
çıkartıldığı belli olan bu mezarın sahipleri, anlaşılan zengin insanlardı.
A rock-cut tomb at Göktepe / /Pharax Köristan. It seems that the owner of this tomb, which
shows the skilled workmanship, must have been rich.

MEZARLAR VE KAYA
Ermenek’teki Torosların kalkerli kaya yapıları
çeşitlilik gösteriyor. Buralara mezar kazan
kültürlerin de bu taşların bilgisine sahip olduğunu
düşünmek gerekiyor. Kayalar oyulduktan sonra
havayla temas ederek etkileşime geçer ve
kayalarda çatlaklar, dökülmeler oluşur. Sert
kayaların oyulması daha çok işçilik ve ustalık
gerektirdiğinden böyle mezarların zengin kişiler
tarafından yaptırıldığı düşünülebilir.
Sert kayalara açılmış mezarlara Göktepe
Köristanı’ndakiler örnek olarak gösterilebilir. Bu
mezarlar için son derece iyi işçilik çıkarılmış.

TOMBS AND THE ROCK
FORMATION
The Taurus’ karstified rocks in Ermenek present
variations as to structure. We think that the people who
carved tombs into these rocks must have had sufficient
knowledge about these rocks. When the rock is cut, it
interacts with the air, and cracks and eruptions result.
Since the harder rocks needed better masonry craft and
more workmanship, these rock-cut tombs can be thought
to have been built for wealthy people.
The Göktepe tombs are the examples of these hard rocktombs. And the masonry work that was applied to these
tombs is quite striking.
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ATAERKİL VE ANAERKİL GELENEĞİ İZLEYEN MEZARLAR
THE TOMBS FOLLOWING THE MATRIARCHAL TRADITION
Yazıtlarda erkek ve kadınlar, babalarının adıyla
“oğlu” ya da “kızı” şeklinde anılıyorsa ataerkil format
olarak gruplandırılıyor. Yazıtlarda annenin adıyla
anılması ise anaerkil format olarak yorumlanıyor.
Yalın cepheli olan mezarlarda yazıtlar anaerkil
formatta ve tapınak cephelilerde ataerkil formatta.
Ermenek ve çevresindeki çoğu kaybolmuş yazıtlardan
yalın cepheli olan mezar yazıtlarının anaerkil
formatta olduğu öngörülüyor. (31)
Artık bütünüyle ataerkil olan Roma Dönemi’nde bile
halkın hâlâ anaerkil mezar geleneklerini koruduğu
düşünüldüğünde gerçekten de yeni kültürün
özümsenmemiş olduğu çok açık.
If the tomb inscription bears the father’s name
with the words, “the son of” or “the daughter of”, it
indicates a patriarchal tradition. And if the deceased is
inscribed with the mother’s name they are classified
in the matriarchal tradition. In Ermenek, there exist
tombs that follow the matriarchal tradition.(31)
Considering the fact that the local people were still
following the matriarchal tradition even in the Roman
era, during which the society became completely
patriarchal, it is clear that the imported new culture
was not fully adopted yet.

ERMENEK’İN ASLAN YONTULU MEZAR KAPAKLARI
THE LION SCULPTURED TOMB LIDS OF ERMENEK
Aslanlar Anadolu yontuculuğunda tipik
hayvanlardır. Ancak Ermenek’teki mezar
kapaklarındaki aslan yontuları tamamen bu yöreye
özgüdür.
Lions are typical animals in Anatolian sculpture. But
the lion sculptured tomb lids in Ermenek are totally
unique to the region.
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Ermenek aslanı; Katranlı Köyü’nden
sadık mezar koruyucusu
Ermenek lion: The loyal guardian of tombs,
Katranlı village
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ANTİK SBIDE KENTİ:
YUKARI ÇAĞLAR
Yüksek bir tepede tüm vadiye hâkim bir köy: Yukarı Çağlar. Eski
adıyla Yukarı İzvit ve daha eski adıyla Roma Dönemi’ndeki Sbide
Antik Kenti. Köyün sırtlarındaki tüm dağlık alanı kaplayan Sbide’nin
devasa nekropolisinin kazılarına 2015 baharında başlandı.
Karaman Müzesi’nce yürütülen kazılar, Ercan Aşkın’ın bilimsel
başkanlığında arkeolog Bünyamin Akbulut’un sorumluluğunda
sürdürülüyor. Kazıların yapıldığı bu nekropolis, köyü merkezine
1–2 km uzaklıkta. Nekropolün orta yamacında yapılan kazılar,
sıra sıra derin tonoz açıklığı olan Roma Dönemi’nden mezarları
gün yüzüne çıkarıyor. Mezarların içinde oygu tekne mezarlar
bulunuyor. Aslan kapakları hâlâ yerinde. Ama daha önceden
defineciler tarafından kazılmış mezarların kapakları kayıp.
Nekropolü aşağıya doğru dik kesen, diğer bir deyişle nekropolisin
bittiği sınırda bulunan kentin sur duvarının izleri de hâlâ görünür
durumda. Nekropolis sahasına gelir gelmez tepeyi dik kesen
kalıntıların olduğu yerde, üzerindekiler artık tanınmayacak kadar
erozyona uğramış Yazılı Kaya denen kesme, düzgün bir taş mevcut.
Nekropolün tepesinde Bizans kilise kalıntıları çıkıyor. Kiliselerin
duvarlarındaki resimlerin çoğu yeri harap olmuşsa da arda kalan
renkler, yüzyıllardır canlılığını koruyor. En ünlü kalıntılarından biri
de antik su yolu. Bizans imparatoru Zenon’un da tamir ettirdiği su
yolunun Roma Dönemi’nden kaldığı düşünülüyor. (32)
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Sbide Antik Kenti’ndeki Yazılı Kaya
The inscribed rock in the ancient city of Sbide.

Antik Sbide Kenti Nekropolü’ndeki mezarlar
The tombs in the Ancient Sbide necropolis.

Antik Sbide’nin tepesindeki kayalıklara oyulmuş
Bizans Dönemi kilise duvar resimlerinden ayrıntı.
A detail from the Byzantine wall paintings in the
rock-cut churches, Ancient Sbide.

THE ANCIENT SBIDE:
YUKARI ÇAĞLAR
Situated on a high hill, Yukarı Çağlar looks over a wide
valley. The earlier name of the village was Yukarı Izvit
and its Roman name was Sbide. The excavations in the
necropolis which is scattered over the huge mountain
began in 2015. The excavations have been conducted by
the archaeologist Bünyamin Akbulut under the scientific
directorship of Ercan Aşkın. The excavation site is about 2
km away from the village. The excavations have brought
to light the arcosolia from the Roman era. Inside were
chamasoriums whose lion relief lids remain untouched.
But the lids of the chamasoriums, which had been dug by
thieves, are missing.
The remains of the city wall extending vertically to
necropolis which was located on the borders of the
necropolis are visible. In the remains extending along
the necropolis area is located an inscribed fine rock-cut
pillar. On the top of the necropolis hill, are the remains of
the Byzantine churches whose wall paintings and frescos
keep their vivid colours though most of them are in a very
bad condition. One of the famous remains is the ancient
waterway. The waterway which was repaired by the
Byzantine emperor Zenon is thought to be from the Roman
era.(32)
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DOMİTİOPOLİS ANTİK KENTİ: KATRANLI KÖYÜ
THE ANCIENT CITY OF DOMITIOPOLIS: KATRANLI VİLLAGE

Aslan rölyefli mezar kapakları
The tomb lids with lion relief
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Köyün antik adı olan Domitiopolis, değişerek
Dindabol olmuş ve bugün ise Katranlı olarak geçiyor.
Alçak kayalık bir tepeye kurulmuş ve yemyeşil geniş
bir vadiyle kuşatılmış olan Katranlı, geleneksel taş
ve ahşap evleriyle bozulmadan duruyor. Bulunduğu
tepenin daha yüksek yamaçlarında köyü bu kadar
Antik
Domitiopolis etkileyici kılan Domitiopolis’in antik necropolisi
kenti
yerleşmiş.
Adından da anlaşılacağı üzere köyün çevresindeki
yüksek dağlık yerlerde sedir ağacı, yerli halkın
deyimiyle katran ağaçları mevcut. Kentin adı Roma
Jül Sezar Hanedanı’yla yakın akrabalık ilişkileri
olan Domitius Ahenobarbus’tan geliyor. Kentin
Domitiopolis adını, olasılıkla Antonius’un bölgeye
hâkim olduğu ve bölgeyi Kleopatra’ya hediye
ettiği MÖ 1. yüzyılda almış olduğu düşünülüyor.
Domitius ile ilgili detaylardan bahsetmek gerekirse;
Shakespeare’in ünlü Antonius ve Kleopatra oyununda
Domitius, Antonius’a sırt çevirip Sezar’ın safına geçen
güven vermeyen bir karakter olarak çizilmiş.
The ancient name of the village, Domitiopolis had
evolved into Dindabol at one point and today it has
been officially renamed and has become Katranlı.
Located on a low, rocky hill and surrounded by a wide
green valley, the village remains unspoilt with its
traditional stone and timber houses. On the slopes of
its hill, the ancient necropolis of Domitiopolis is the
backdrop which makes the village very picturesque. As
it is well understood from its name the mountainous
area, which surrounds the green valley, are the cedar
forests which give it the name, Katranlı, meaning “with
cedar”.
The ancient city took the name after Domitius
Ahenabarbus who was the relative to Julius Caesar.
It is claimed that it was renamed by Antony in the
first century BC during which he controlled the region
and gave to Cleopatra as a gift. As for Domitius, the
character of Domitius, in Shakespeare’s Antony and
Cleopatra is portrayed as an unreliable man who
deserts Antony for Caesar.
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Uğurlu Köristanı kaya mezarları
The rock-cut tombs in Uğurlu Köristan

UĞURLU
KÖRİSTANI

UĞURLU
KÖRİSTAN

Halimiye Köyü’den çıkarak
kuzeybatıya doğru tırmanınca
tam tepede yol üzerinde sağda,
çoğu yalın cepheli olan Uğurlu
Köristanı kaya mezarları sıralanıyor.
Bölgede çok rastlanan yalın cepheli
mezarlar, cephelerinde ayrıntılı
işçiliğin olmadığı ve giriş açıklığının
doğrudan kaya yüzeyine yapıldığı,
yani doğrudan mezar odasına girilen
mezarlar olduğunu gösteriyor.
Sürgü yerleri ve kapı mili yuvaları
mezarların kapısının olduğunu
gösteriyor. (33)

Leave Halimiye village
towards the north-west, right
on the hill on the right side of
the road the Uğurlu Köristan
rock-cut tombs lie. The tombs
are with modest façades,
whose openings were carved
straight into the rock, having
no detailed sculpture work,
which is common in the
region. The old slide scars and
shaft scars are the evidence
showing that the tombs had
doors. (33)
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Uğurlu Köristanı’nda kenarları düzgünce
kesilmiş kayadan tören köprüsü
The rock bridge cut well from bothsides in
Uğurlu Köristan

Uğurlu Köristanı’nda tören alanının
altındaki kaya evleri ya da depoları
The rock-cut dwellings or storage rooms
under the ritual area in Uğurlu Köristan

Tepede birkaç yüz
metre yürüdükten
sonra iki kenarı rampa
şeklinde düzgünce
kesilmiş bir kayadan
köprü görülüyor. Bu
köprü de törenler için
kullanılmış. (34)
Besides on the platform is
a rock bridge which was
cut finely from both sides.
This bridge was made for
burial rituals. (34)
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LAUZADOS ANTİK KENTİ: LAFSA
THE ANCIENT CITY OF LAUZADOS: LAFSA

Başyayla’nın Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki Lauzados Antik Kenti Nekropolisi
The ancient Lauzados necropolis in the KirazlıyaylaNeighbourhood

Lauzados, Kirazlıyayla’nın yakınlarında kurulmuş bir kent. Lauzados adı
bölgede kaybolmayan adlardan. Sadece biraz değişikliğe uğrayarak Lafsa
adını almış. Başyayla Köyü, 1967 yılında Kirazlıyayla Köyü (Lafsa Köyü) ile
birleşerek bir kasaba olmuş ve 1990’lardaki düzenlemeyle Başyayla ilçesi
olarak çevredeki köyleri kendine bağlamış. Kirazlıyayla Köyü ise Kirazlıyayla
Mahallesi olmuş. Lauzados adının kaynağı bilinmemekle birlikte Roma Dönemi
öncesine dayanan yerli bir isim olduğu biliniyor. Büyük bir nekropolden oluşan
Lauzados’a, yani Hisarönü Ören Yeri’ne, Kirazlıyayla Mahallesi’den yaklaşık 5–6
km sonra ulaşılıyor. Hisarönü’nde yerel kayaya oyulan kaya mezarları, uzun
bir kayalık boyunca ve kayalığın eteklerine kadar yayılıyor. Nekropolisin tam
karşısında yine büyük bir kayalık bölgenin üzerine oturan kalıntılar görünüyor.
Yerel adı Aktepe olan bu tepenin Lauzados Antik Kenti kalıntıları olduğu
saptanmış. Lauzados kaya mezarları; yalın cepheli mezarlar, tapınak cepheli
mezarlar ve tonoz açıklıklı mezarlar olmak üzere zengin bir nekropolis sunuyor.
Nekropolis’teki mezarların çoğunun içerisindeki oygu teknelerle aslan formlu
kapakları hâlâ görülebilir durumda. Ancak bazı mezarların aslan kapaklarını
görmek için giriş açıklığından sürünerek girmek gerekebiliyor.
Lauzados’un yerleşim yeri ve akropolü olduğu düşünülen Aktepe’de çok
basamaklı bir merdiven göze çarpıyor. Osman Doğanay, merdivenin bir
kaya anıtıyla ya da akropoldeki bir kaleyle ilişkili olabileceğini belirtmiş. (35)
Böylece Lauzados nekropolü dışında yaşam alanının tam yeriyle ilgili ipuçlarını
veren bölgedeki bir-iki yerleşimden biri konumunda. Buradaki kalıntılar çok
iyi durumda değil; ancak yeni kazı ve araştırmalarla Lauzadosluların yaşadığı
yerler gün yüzüne çıkarılabilir.
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Hisarönü Lauzados Antik
Kenti’nden tonozlu bir
mezar ve içindeki aslan
formlu mezar kapağı
The tomb lid with lion relief
inside an arcosolium in the
Lauzados ancient necropolis.

The city of Lauzados was founded in the neighbourhood of Kirazlıyayla.
Lauzados is one of the names which survived today. It became Lafsa,
changing slightly. In 1967, the village of Başyayla was combined with
Kirazlıyayla (Lafsa) and in the 1990s Başyayla became a municipality, and
the villages around it were brought under its administration. So the village of
Kirazlıyayla became the neighbourhood of Kirazlıyayla.
The name Lauzados dates back pre-Roman era though its origin is not
known with certainty. The ancient city and the necropolis of Lauzados, which
is called Hisarönü, is about 5 km away from Kirazlıyayla.
In Hisarönü, the rock-cut tombs strectch over a long rocky hill. Right across
the necropolis are remains lying on a rocky platform. The remains on the
rocky hill that is called Aktepe are ascertained to belong to the ancient
Lauzados. The Lauzados necropolis offers a rich range of tombs having
modest façades, temple façades and arched façades.
One can still see the chamasoriums and their lids with lion relief in the
necropolis. However, to see some of these lion relief lids you should creep
through the openings of the tombs. In Aktepe which is thought to have been
the acropolis and the residential area is a rock stairway leading to the top.
Osman Doğanay states that it might have something to do with either a
rock monument or a castle in acropolis. (35) So, Lauzados is one of the few
settlements which might give the clues about the ancient residential parts
in the region. The remains are in poor condition, but new investigations and
excavations can bring to light the place where the people of Lauzados once
lived.
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GÖKTEPE/FARİSKE (PHARAX) KÖRİSTANI
GÖKTEPE / PHARAX KÖRİSTAN
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Sarıveliler ilçesi, Göktepe Köristanı’ndaki
kaya mezarları bölgedeki en görkemli kaya
mezarlarıdır. Tam anlamıyla tapınak cepheli
bir kaya mezarını tamamlayan en önemli
öge olan üçgen alınlığa sahip. Cephelerindeki
süslemeler bölgedeki öteki kaya
mezarlarından farklılık gösteriyor. Ayrıca
Buradaki kaya mezarlarında bölgenin diğer
yerlerinde pek görünmeyen Medusa başları
mezarların cephelerini süslüyor. Alınlığın

At Göktepe Köristan, in Sarıveliler, the
rock-cut tombs are the most spectacular
ones of the region. They have triangular
pediments which are the leading element
of temple façade tombs. The façade
decoration of Göktepe tombs differs from
the other rock-cut tombs in the region.
The façade is decorated with Medusa
heads which are not seen on the other
tombs in the region. Outside the pediment,

dışında alınlığın eğimine uygun olarak
her iki tarafta yine bölgenin vazgeçilmez
figürü aslanı görüyoruz. Bir başka mezarda
Medusa’nın altında üçgen alınlığın tabanına
basan süvari figürleri duruyor. Yine bir başka
mezarda erkek ve kadın figürü görünüyor.
Kadın figürünün erkek figürünün sağında
olması bir Anadolu geleneği. Mezarların
içinde ölünün koyulabileceği herhangi
bir yer bulunmuyor. Osman Doğanay,
mezarlarda ölünün koyulacağı herhangi bir
yerin olmamasını mezarın sağ üst köşesine
oyulmuş oyuğun urne yeri, yani ölünün
küllerinin bir toprak kaba konulduktan sonra
yerleştirildiği yer olmasına bağlıyor. (36) Ölü
yakma geleneği zenginliğe işaret ettiğinden,
böyle mezarların da zenginlere yaraşır
görkemli cepheleri bulunuyor.

the common lion reliefs are carved on
both sides parallel to the diagonal line of
the pediment. On one of the tombs, the
horseman figures are visible beneath the
Medusa, standing at the bottom line of the
triangular pediment. On another façade are
carved the figures of a male and a female.
The female figure standing on the left of
the male is an Anatolian tradition. Inside the
tomb chambers there is no specific grave to
place the deceased. Osman Doğanay states
that the carved niches on the right wall
of the tomb chambers could be the place
where the burial urn, that is, the pot holding
the ashes of the dead body, was put. (36) As
cremation indicated wealth, these tombs
naturally had spectacular façades.

Kaya Mezarının merdivenleri, Göktepe / Fariske Köristanı
The stairway of a rock-cut tomb at Göktepe / Pharax Köristan
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SARP KİLİKYA’DA
BİR BİZANS İMPARATORU DOĞUYOR
Sarp Kilikya, onca uygarlık ve kültür trafiğinin yanı sıra Bizans
imparatorunun doğum yeri olarak da kayıtlara geçiyor. Bugünkü
Elmayurdu ile Büyükkarapınar köylerinin yayıldığı alanı kaplayarak
Halimiye Köyü’nün yakınlarına kadar olan bölge bir zamanlar
Zenonopolis; buraya adını veren İmparator ise Zenon’du.

A BYZANTINE EMPEROR IS BORN IN
ROUGH CILICIA
Being the home of many great civilisations and cultures, Rough Cilicia is
also known as the birthplace of the important Byzantine emperor Zenon.
The ancient city of Zenonopolis was located on the land where modern
Elmayurdu, Büyükkarapınar and Halimiye villages are scattered. It was
named after Zenon.
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Büyükkarapınar / Zenonopolis
Büyükkarapınar / Zenonopolis

GEÇ ROMA DÖNEMİ

LATE ROMAN ERA

MS 194’te yapılan savaşlarda Sarp
Kilikya önemli bir rol oynamış ve
Septimus Severus, ordusuyla Ermenek’e
kadar ilerlemişti. Severus, 1650 rakımlık
Sertavul Geçidi’ni geçerek Kalykadnos
(Göksu) vadisine inmişti. Bu sırada
Ermenek Dalmaçalı’daki Athena
Tapınağı’nda kutlamalar yapılmıştı.
Septimus savaşı kazanmış ve daha sonra
bu çevredeki yolları tamir ettirmişti.

Throughout the wars in 194 AD, Rough
Cilicia played an important role and
Septimus Severus marched into Ermenek
with his army. Severus passed through
the Sertavul Passage which has an
altitude of 1650 metres and went down
to the Kalykadnos (Göksu) valley. His
arrival was celebrated at the temple
of Athena in Dalmaçalı. Following his
victory, Septimus had the roads repaired.

Roma döneminde Isauria adıyla
anılan bu bölge Lystra ve Laranda’yı
da içerecek şekilde genişledi. MS 3.
yüzyılda Sarp Kilikya bütünüyle Isauria
siyasi adıyla anılmaya başlamıştı. Artık
Hristiyanlık, Anadolu’da yayılmaya
başlamış ve bir sonraki yüzyılda
Konstantin sonra başkenti Roma’dan
Konstantinapol’e taşımıştı. Hristiyanlığı
resmi din olarak kabul eden Theodosius
bölgedeki eyaletlerde yeni düzenlemeler
yapmıştı. Bu arada 395 yılında Roma
İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak
ikiye ayrıldı ve Sarp Kilikya artık Doğu
Roma’nın sınırları içindeydi.

The region which was called Isauria
in Roman era was expanded to include
Lystra and Laranda. By the third century
AD, Isauria became a political entity
for Rough Cilicia. However, Christianity
started to spread over Anatolia and in the
following century, Constantine moved
the capital from Rome to Constantinople.
Theodosius, who declared Christianity
as the official religion, introduced new
regulations in the province. When the
empire was divided into the Western
and the Eastern parts in 395 AD, Rough
Cilicia remained within the borders of the
Eastern Roman empire.
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Dalmaçalı’da Athena
Tapınağı’nın yakınında
bulunduğu düşünülen
kalıntılar ve yazılı bir
sütun gövdesi
An inscribed column
found in Dalmaçalı, which
is thought to have belonged to Athena Temple
nearby.

Elmayurdu Köyü
The village of Elmayurdu

ELMAYURDU/İZNABOL VE BÜYÜK KARAPINAR
ELMAYURDU/İZNABOL AND BÜYÜK KARAPINAR
Zenonopolis kenti bugünkü Elmayurdu ile
Büyükkarapınar köylerinin yayıldığı alanı
kaplayarak Halimiye Köyü’nün yakınlarına
kadar ulaşan bir kentti. Burası, aynı
zamanda ünlü Bizans İmparatoru Zenon’un
doğduğu yerdi.

The ancient city of Zenonopolis
was spreading out over modern
Elmalı and Büyükkarapınar, reaching
as far as Halimiye villages. The city
was the birthplace of the Byzantine
Emperor Zenon.

Büyük Karapınar Köyü’nün hemen
çıkışında sol yamaçta, bugün bir mezarlık
alanı bulunuyor. Hemen hepsinin
kapakları açılmış ve kırılmış olan oygu
tekne mezarlar yamaçta dağınık şekilde
görülüyor. Mezarlara elma ve kiraz
bahçelerinin arasından geçerek ulaşılıyor.

At the exit of Büyükkarapınar
village, on the left slope was a
graveyard from the ancient era.
All of the chamasoriums, scattered
around the high slope, have been
robbed and their lids were broken.

Ermenekli Zenon Portresi
The portrait of Zenon of Ermenek

Büyükkarapınar Köyü
Zenonopolis Antik Kenti’nden
oygu tekne mezarlar
The chamasoriums in the
ancient city of Zenonopolis,
Elmayurdu Village
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ZENONOPOLIS VE RUSUMBLADA
ZENONOPOLIS AND RUSUMBLADA
Zenon sikkesi
The coin of Zenon

Ermenek’te altısı bulunan ünlü Dekapolis’in
kentlerinden olan Zenonopolis, adını Bizans İmparatoru
Ermenekli Zenon’dan alıyor. Bilindiği gibi bu kayıtlar
MS 6. yüzyıldaki tarihçi Hierokles’e ait ve Roma

Zenonopolis, which was among the cities of
famous Decapolis, was named after Zenon. As
is known, these cities were first recorded by
Hierocles in the sixth century and the earlier

Dönemi’ndeki eski adı o kayıtlarda yok. Dolayısıyla
Romalılar buralara hâkim olduklarında kentlere yeni adlar
vermişlerse de bazı kentlerin adı eskisi gibi kalmış olmalı.
Buradan yola çıkarak, Zenonopolis kentinin eski adının
Rusumblada olduğu ve Zenon’un Bizans tahtına çıkışına
kadar kadar bu şekilde kaldığı saptanıyor. Rusumblada
adını değiştirmek de, memleketinden çıkıp Bizans tahtına
oturan Zenon’a kısmet oluyor.

Roman name is not mentioned in those records.
So, some of the old names must have been
kept, even if the Romans renamed certain cities.
This suggests that the former name of the city
was Rusumblada and that it remained so until
Zenon came to Byzantine throne. It was Zenon
who had the chance to rename his hometown,
Rusumblada.

ERMENEKLİ ZENON BİZANS’IN BAŞINA GEÇİYOR
ZENON OF ERMENEK SUCCEEDED THE BYZANTINE THRONE
5. yüzyılın sonlarına doğru Konstantinapol’deki
tahta bir Ermeneklinin (Isaura) çıkması dikkat çeken
bir tarihsel bir gerçeklik. 19. yüzyıl sonu kaynakları
Zenon’dan söz ederken “Bu kadar uzun süre doğunun
imparatorluğunda tiranlık etmiş ve imparatorluğun
batısını yok etmiş barbar generallerin iktidarı, Isauria’nın
dağlıları(Sarp Kilikyalılar) tarafından ele geçirildi ve bir
Isaurialı şef Doğu İmparatorluğu üzerinde neredeyse bir
yabancı olarak hüküm sürdü.” diye sözediyor. (37)
Tabii o zamanlar Zenon daha tahta geçer geçmez zorlu
bir mücadeleye başlıyor ve Konstantinapol aristokrasisi
tarafından “dağlı” olarak ciddi muhalefet görüyor.
O dönemde “dağlılar” diye sözü geçen Sarp
Kilikyalıların, yine ovalık alanlara saldırılar düzenleyip
çevreyi yağmaladıkları ve bağımsız karakterlerinin
öteden beri onların “barbarlar” olarak yorumlanmasına
neden oluyor. (38)
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The fact that in the 5th century, an Isaurian came
to the throne in Constantinople is an extraordinary
historical event. A 19th century record states that
“during this period the power of the generals
of barbarian birth, who had so long tyrannised
over the empire of the east and at this very time
destroyed the empire of the west, was overthrown
by the mountaineers of Isauria, and an Isaurian
chief reigned almost as a foreign conqueror over
the eastern empire.” (37)
When Zenon came to the throne he faced a hard
struggle to hold the throne for he was unpopular
with the Constantinople aristocracy because of his
“mountainous” origin.
The Rough Cilicians, who were looked upon as
“mountain people”, were plundering the region
and regarded as “barbarians” because of their
independent character. (38)

Sarp Kilikyalı Zenon’un bir Roma generali unvanını
elde etmesi, arkasında savaşçı adamlarının bulunmasına
bağlı olmalı. Bizans İmparatoru Leo, Roma’nın Germen
kabilelerinin başında ordu komutanı olarak bulunan ve
Doğu Roma imparatorlarını etkisi altına alan Aspar’a karşı
savaşırken Rusumbladalı Tarasikodissa’dan yardım görüyor.
Rusumbladalı çetereisiTarasikodissa, böylece general
oluyor ve Doğu Roma’nın prensesiyle, yani Leo’nun kızı
Ariadne’yle evleniyor.
Tarasikodissa, işte bu gelişmeden sonra adını
değiştirerek Zenon adını alıyor. Leo’nun kızının
Zenon’dan olan çocuklarına yine Leo adı veriliyor.
İmparator Leo ölünce yerine Zenon’un oğlu II. Leo
MS 474’te tahta geçiyor. Ancak kısa bir süre sonra
Zenon’un oğlu hastalanıp ölünce bu kez tahta
babası, yani Sarp Kilikyalı Zenon geçiyor. Isaurialı
birinin Konstantinapolis’te, Bizans’ın başına geçmesi
imparatorlukta beklendiği şekilde büyük bir olay
yaratıyor. Zenon Leo’nun dul eşi Verina’nın komplosunun
içine düşüyor ve tahttan uzaklaşıp İmparatorluğu 9 Ocak
475’te terk etmek zorunda kalıyor. Konstantinapol’de
bulunan ve Gotlar tarafından destek gören komplocular,
başkenti ele geçirerek kentteki tüm İsaurialıları (Sarp
Kilikyalıları) kılıçtan geçiriyorlar.

It was probably the support of his warlike
countrymen that helped Zenon’s appointment as
a Roman general. With the help of Tarasikodissa
of Rusumblada, the Byzantine emperor Leo had
found the courage to start a war against Aspar
who commanded the German tribes of Rome and
brought the Eastern Roman emperors under his
control.
The chieftain of Rusumblada, Tarasikodissa became
a general and married the Eastern Roman princess
Ariadne, the daughter of Leo. And on becoming the
emperor’s son-in-law, Tarasikodissa changed his
name to the Greek Zenon. The son of Zenon and
Ariadne was given the name of his grandfather and
upon the death of Leo, the young Leo came to the
throne in 474 AD. But as the young Leo (Leo the II)
died of an illness in a short time, Zenon became the
sole emperor of the Empire. The coronation of an
Isaurian caused, as expected, a great disturbance
among people. Zenon fell into the conspiracy of
the widow of Leo and had to leave the throne on 9
January 475. The conspirators, who were supported
by the Goths, captured the city and killed all of the
Isaurians left in Constantinople.

SARP KİLİKYALILAR GERİ DÖNÜYOR!
THE ROUGH CILICIANS ARE COMING BACK
Tüm bunların yanı sıra Zenon’un bu sürgünü, tabii ki
herhangi Bizanslı soylu aile fertlerinin sürgünleri gibi olmadı.
Isauria’da hâlâ bir şefti ve kaçtığı dağların girdisini çıktısını
biliyordu. Zenon Sarp Kilikya’da kuşatma altına alınmış ancak
yakalanamamıştı. Zenon, sürgününe rağmen hâlâ elinde
bulunan gücü mükemmel bir şekilde kullandı ve Ağustos
476’da yeniden Konstantinapol’e giderek tahtı ele geçirdi.
Sürgün etme sırası artık Zenon’daydı. Zenon, kendisine
komplo kuran Leo’nun dul eşi İmparatoriçe Verina’yı Sarp
Kilikya’daki Dalisandos’a sürdü. Dalisandos’un bugün tam
olarak Sarp Kilikya’da nerede olduğu saptanmamış. Ancak
her durumda Zenon’un kentine yakın bir yerlerde, kolayca
kontrol edilebilecek bir yerde olması kuvvetle muhtemel

Naturally, the exile of Zenon hardly resembled
that of any other Byzantine aristocracy members.
He was still a chieftain in Isauria and he knew
every cove of the Rough Cilicia Mountains. He was
besieged in Isauria, but never captured. He used
his power in spite of his exile conditions and came
back to Constantinople to resume the throne in
476.
He exiled Verina, the widow of Leo to Dalisandos
in Rough Cilicia. The site of Dalisandos has not
been fixed yet but it was probably a place close
to the city of Zenon, possibly in a place easy to
control.
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PAPIRIUM, ZENON’UN HAZİNESİNİ SAKLADIĞI YER
PAPIRIUM: THE PLACE WHERE ZENON HID HIS TREASURE
İmparatoriçe Verina, Dalisandos’tan sonra
ünlü hırsız kalesi Papurium’a kapatıldı. Ancak
bu konuda hala şüpheler vardır. Aynı kalenin
adı Zenon’un çekildiği kale olarak da geçiyor.
(39)
Çok daha sonra yine Zenon’u tahttan
indirmek üzere yapılan bir saldırıda Papirius
Kalesi de ele geçirildi. Zenon’un kaçtığı
sırada burasını hazine evi olarak kullandığı
bilindiğinden, saldırı sırasında ne var ne yoksa
hepsi alındı. (40)

Empress Verina was moved from
Dalisandos and shut in the fort of
Papirium. But there are still doubts as
to these events. The same fort is also
mentioned as the fort where Zenon
retreated. (39) Later in an attempt to
raise a revolt against Zenon, during
which the empress stayed, the fort
was possessed and it was plundered
since Zenon used it as his treasury. (40)

Zenon yeniden tahta geçtikten sonra MS
491’de dizanteri ya da epilepsiden ölünceye
dek Bizans İmparatoru olarak kaldı.

Zenon ruled the Byzantine Empire
until he died of epilepsy or dysentery
in 491 AD.

HENOTIKON: BİRLİK GENELGESİ
HENOTIKON: THE ACT OF UNION
Zenon 482’de Kadıköy Konsili destekçileriyle
Monofisitler arasındaki teolojik çatışmaları
önlemek ve Hristiyan birliğini sağlamak üzere
bir genelge yayımladı. Henotikon adıyla
anılan genelge, Mısır’daki fraksiyonlara
hitaben yazılmıştı. Genelgedeki doktrinler,
İznik Konsil kararlarını son ve birleştirici olarak
kabul edilmesini önerdi. Buna göre İsa’nın
“Tanrı’nın oğlu olduğu ve tek bir yapı”ya
sahip olduğu belirtildi. İsa’nın doğasının
tek olduğu inancını yeniden onaylayıp
tartışmalara son veriyordu. Dolayısıyla İsa’nın
ikili yapısı tartışmalarını yapan Kadıköy
Konsili’nin üzerine bu belgeyle bir çizik
atılmış ve Hristiyan inancının birliği yeniden
sağlanıp ülkedeki çatışmalar bir süreliğine
durdurulmuştu.
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In 482, Zenon issued an act of union,
called Henotikon, to reconcile the
theological conflicts between the
Monophysites and Chalcedon supporters.
The Henotikon was written to address
the fractions in Egypt. It promulgated
to recognise the Nicaea Council as a
common and final creed which affirmed
Jesus Christ was described as the “onlybegotten Son of God and one, not two.
It ended the conflicts in reaffirming the
belief in the unity of Christ’s nature. So,
the Chalcedon teaching, which asserted
the two natures as divine and human,
was refused and the union of Christian
faith was regained and the conflicts
stopped for a while.

Efes, Scripta taşı. Zenon’un tavlasının eski
Scripta’nın bir çeşidi olduğu düşünülüyor.
The Scripta in Ephesus is thought to have been earlier
form of the Zenon tabula.

ZENON VE TABULA / TAVLA OYUNU
ZENON AND THE TABULA / BACKGAMMON GAME

doğan büyük şair ve taripçi Agathias tarafından
kaydedildi. (41)

Zenon was also known to have played tabula, a
game nearly identical to modern backgammon. This
was recorded by Agathias, a great poet and historian,
who was from ancient Myrina, a city near Aliağa,
Izmir. (41)

Zenon’un oyunda eli o kadar kötü gelmiş ki bir
epigram yazmış. Agathias bunu yazdı. Böylece
Zenon’un eline dayanarak Tabula oyununun kuralları
19. yüzyılda tekrar kurgulandı.

Zenon had a hand that was so unlucky that he wrote
an epigram. Agathias reproduced it, and the game
was reconstructed in the 19th century, based upon
the hand of Zenon.

Zenon, aynı zamanda bugünkü tavlaya çok yakın
bir oyun olan Tabula oynamasıyla biliniyor. Bu, İzmir
Aliağa yakınlarında bir antik kent olan Myrina’da
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TABULA
Aslında “oyun tahtası” ya da antik
dönemlerde “oyun taşı” anlamına
gelen tabula, çoğunlukla kentin
sokaklarına, avlularına doğrudan
taş ya da mermer döşemeye
çizilmiş ya da taşınabilir şekilde
yapılmış oyun tablalarıdır. Tavla

In fact, Tabula, meaning “game
board” or “stone board”, was
a game either drawn into the
pavements of streets or courtyards
in the cities or into a portable plank.
The origin of the word “tavla”
comes from tabula. It is most likely

sözcüğünün kökeni de buraya
dayanır. Ülkemizde pek çok antik
kentte görülen scriptanın biraz
değişmiş hâlidir. Belki de en
ünlülerinden biri Efes’teki Agora’nın
yanından geçen sokaktaki
Scriptadır.

a refined game of the ancient
Scripta which we often encounter
in many ancient cities in Turkey.
The Scripta which was drawn on
the pavement of the street near the
Agora in Ephesus probably is one of
the most well-known ones.

TABULANIN KURALLARI VE ZENON’UN ELİ
THE RULES OF TABULA GAME AND ZENON’S HAND
Her oyuncunun 15 pulu olmak
üzere toplam 30 pul vardır.
Oyunda iki set vardır ve dolayısıyla
yalnızca iki oyuncu tarafından
oynanmaktadır. Agathias’ın
yazdığına göre Zenon şanssız bir
zar atar. Ardından korkunç bir
hamle yapmak zorunda kalır ve
bu hamle ona oyunu kaybettirir.
Agathias’a göre Zenon zarda 2, 6
ve 5 atar. Böylece zarların sayısının
üç olduğunu öğreniriz. Pulunu 6.
sıradan oynatamaz çünkü rakibinin

The total number of player pieces
equals 30 – 15 pieces for each player.
There are two sets in the game so
there must have been only two players.
According to Agathias’ description,
Zenon had a very unlucky dice throw.
And he was forced into performing
a terrible move, which cost him the
game. Zenon rolled a 2, 6 and 5. So
we find out that the number of dices
must have been three. He couldn’t
move his pieces from point 6 because
he was blocked by enemy pieces on

pulları 8, 11 ve 12’dedir. Bu arada
9 ise, 11, 14 ve 15’teki pullarla
kapatılmıştır. Sonuçta Zenon
10, 19 ve 20’deki üç çift pulunu
ayırmak durumunda kalır. Ve oyunu
kaybeder. (42)

points 8, 11, and 12. His piece on point
9, meanwhile, is blocked by the pieces
on points 11, 14, and 15. As a result,
Zenon was forced to separate three
pairs at 10, 19, and 20. And he lost the
game. (42)
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Tabula oyununu,
bugün araştırmacılar
yeniden çalışıp
kurguluyor.
Araştırmacılar, hem
scripta hem de tabulayı
çözmek için bugün bile
mutlaka Agathias’ın
Zenon hikâyesine
dönmek zorunda. . .
Today researchers have
reconstructed the game,
tabula. They have to
search back to Zenon’s
story to figure out the
rules of both of these
ancient games, tabula
and scripta.

HRİSTİYANLIK VE ZENONOPOLIS
CHRISTIANITY AND ZENONOPOLIS
20. yüzyıl başlarında Polonya’ya bir yazıt götürülüyor.
Zenonopolis kentinin bulunduğu bölgeden götürülen
ve bugün Polonya’da bulunan Hristiyan şehidi Aziz
Sokrates’in adının geçtiği yazıtın olasılıkla bu kilisenin
bulunduğu yerden götürülmüş olduğu ve dolayısıyla
da kilisenin Aziz Sokrates’e adanmış olabileceği
öngörülüyor. (43) Yazıtta kiliseye gelen su sisteminin
onarıldığı belirtiliyor. Kilise yakınındaki bahçelerin
hemen ardında bir kaynak bulunuyor ve ayrıca kilise
kalıntılarının arasında hâlâ taş oluk denebilecek
parçalar bulunuyor. Turgut Saner başkanlığında 20082009 yıllarında yapılan Aziz Sokrates Kilisesi çalışmaları,
bölgede yapılmış en kapsamlı çalışmalardan. Aziz
Sakrates Kilisesi bölgenin en önemli kalıntılarından.
Kilise, Büyükkarapınar Köyü’nün tepesinde kayalık bir
yere kurulu. Kiliseye Uğurlu Köristanı yolu üzerindeki bir
sapaktan kolayca ulaşmak mümkün.

At the beginning of the 20th century an inscription
was taken to Poland. The monument, which was taken
from the site of Zenonopolis, bears the inscription of
St. Socrates, and so it is thought to have been moved
from the site of the church attributed to St. Socrates.
(43)
The inscription states that the waterways supplying
water to the church had been repaired. There is a
spring nearby and the remains of the stone waterway
can be seen on the site. Between 2008 and 2009, the
survey of St. Socrates Church, which was conducted
under the direction of Turgut Saner, was one of the
most comprehensive investigations in the region. The
Church of St Socrates figures among the most important
remains. The church is on a rocky plateau above the
village of Büyükkarapınar. It is fairly easy to reach the
ruins of the church with a brief climbing through a path
on the right from Uğurlu Köristan.

Bugün Polonya’da bulunan yazıtın tarihi 488.
İmparator Zenon’un 471 ve 491 tarihleri arasında
tahtta bulunduğu düşünüldüğünde, bu sırada doğduğu
köydeki bir kilisenin yapımına ya da en azından su
yolunun onarımına destek olmuş olması akla yatkındır.

The inscription in Poland dates back to 488. Taking into
account that Zenon reigned between 471 and 491, he
must have most probably supported the construction of
the church, or at least the waterway, which stood in his
hometown.

Aziz Sokrates Klisesi / Büyük karapınar
St. Socrates Church / Büyükkarapınar Village.
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ERMENEK KİLİSELERİ / ERMENEK CHURCHES
Karstik Toros Dağları’nın ortasındaki
Ermenek’te pek çok kaya kilisesinin yanısıra
geçmişte manastır yaşamının olduğunu
gösteren odacıklar var. Ancak belli bir
koruma planının olmaması nedeniyle
Ermenek kaya kiliseleri ve duvarlarındaki
resim kalıntıları erozyon ve hazine avcıları
yüzünden tehlike altındadır.

Located within the karstic Taurus
mountains, Ermenek has plenty of
rock-cut churches, as well as cells
indicating monastic activities in the past.
However, lacking a conservation plan,
Ermenek rock-cut churches and the
remains of paintings are under threat by
erosion and treasure hunters.

KUŞAKPINAR KİLİSESİ

KUŞAKPINAR CHURCHES

Güneyyurt’a girmeden yol üzerinde sağa doğru sapan toprak
yoldan yaklaşık 5 km kuzeye doğru gittikten sonra, kayalıklara
oyulmuş onlarca odacık ve kiliseleriyle kuşak şeklinde büyük ve
yüksek bir kayalık görülüyor.

On the main road to Güneyyurt turn right and in
five kilometres you can explore dozens of rooms
and churches carved into a high and huge rock.

Kiliselerin ön cephelerindeki örme taşların ve kapı kemerlerinin
izleri hâlâ duruyor. Birden fazla kilise yapılarının apsisleri de
hâlâ görülebilir durumda. İçerisinde çok az boya izi kalmış
freskler belli belirsiz. Çevresindeki aynı kayaya oyulmuş ve kilise
yapısı şeklinde görülmeyen diğer odacıkların depo ve manastır
yaşamının ardında bıraktığı evler oldukları düşünülüyor. Oldukça
sarp kayalıklarda bir yapıdan diğerine geçmek üzere kayalardan
merdivenler oyulduğu anlaşılıyor. Bugün basamak izleri hâlâ
görülebilse de kayalıklara tırmanmak oldukça güç.
Kuşakpınar Kilisesinin bulunduğu kayalık
The rock-churches in Kuşakpınar, Damlaini
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The remains of the cut-stone arches on the
façades of the churches can be seen. And inside,
the apses are clear. The paintings on the walls
are in terrible condition. The other rooms which
do not show any characteristics of a church
architecture are thought to have been either
the storage rooms or/and the dwellings left
behind by monastic life. It is hard to climb to
the churches though some of the stone steps
survived today.
Kuşakpınar kilisesinden ayrıntı
Detail from the Kuşakpınar churches.

İNÖĞLESİ KİLİSESİ

THE CHURCH OF INÖĞLENI

Ermenek’in şehir merkezine çok yakın olan kaya
kilisesi çok katlı ve çok odalı bir yapıdır. Duvarlarındaki
resimlerin izleri hala görülebilir.

The rock cut church, which is very close to Ermenek
city centre, has several storeys and cells. One can
see the traces of paintings on its walls.

KİRSEÖNÜ KİLİSESİ

THE CHURCH OF KIRSEÖNÜ

Kayaya oyulmuş Kirseönü Klisesi Güneyyurt’a giderken Carved into the rock, Kirseönü Church is situated a few
hemen Ermenek çıkışında yer alır. Duvar resimlerinin
kilometres away from Ermenek, on the way to Güneyyurt.
kalıntıları hala olağanüstü renklerini korusa da kaya
Although the remains of paintings still keep their stunning
kopmaları sonucunda bu gün ciddi bir aşınma sürecinde. colours, due to falling rocks it is at risk of erosion.
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ADRAS DAĞI KİLİSESİ
Adrasdağı Kilisesi Ermenek-Mut yolu
üzerinde Adras Dağı zirvesinde yer alıyor.
kaya kilisesi olarak yapılmış olan bu
kiliseye bu gün bile ulaşmak hayli çaba
gerektiriyor.

THE CHURCH OF
ADRASMOUNTAIN
It is located on the peak of Adras
Mountain, on the route from Ermenek to
Mut. Even today it needs a great effort to
reach this rock cut .

GAVUROĞLU KİLİSESİ

GAVUROĞLU CHURCHES

Ermenek-Güneyyurt yolu üzerinde dağa
oyulmuş bir kaya kilisesidir. Üç katlı bu kiliseye
kaya göçükleri nedeni ile bu gün çıkılması
neredeyse olanaksız. Ancak uzun merdivenler
aracılığıyla ilk katının kaya merdivenlerine
ulaşılabiliyor.

It is a rock cut church in the mountain which is
located on the route from Ermenek to Güneyyurt.
It is almost impossible to climb to this three-storey
church due to the breakup of of rocks. You need to
use long ladder to get to the rock carved steps of
its first floor.
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ERMENEK KALESI / ERMENEK FORTRESS
Firan Kalesi’ndeki Öksürük İni
Öksürük Cavern, in Firan Fortress.

FIRAN KALESI
Ermenek Kalesi olarak da bilinen
Firan Kalesi, Ermenek şehrinin
hemen arkasındaki Germanikopolis
Nekropolü’nün hemen üstünde 150
m yüksekliğindeki sarp bir yere
konumlanmış. Bütünüyle kayalık bir
yere oyulan kalenin cephesine sur
duvarı yapılmış. Kale’nin duvarları
ve içindeki 70 basamaktan oluşan
kayadan merdivenleri hâlâ ayakta.
Karamanoğullarının kullandığı kalenin
içinde bölmelerden oluşan birbirleriyle
bağlantılı mağara odalar bulunuyor.

FIRAN FORTRESS
Firan Fortress, which is also known as
Ermenek Fortress, is located on a rugged
hill at a height of 150 metres, above
the necropolis of Germanicopolis. The
fortress was completely carved into the
rock, and a wall was built on the façade.
The walls and the stairway of 70 steps,
which was cut into the rock, are still
visible. The fortress, which was used by
the Karamanids, has rock-cut rooms that
are connected to each other.
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KARAMANOĞLU YURDU
Ermenek Karamanoğulları’nın ana yurdudur. Tarih boyunca Ermenek’te
yerleşenlerin arasında en büyük kültürel mirası Karamanoğulları bırakmış
görünüyor. Ermenek’te nereye giderseniz gidin bir Karamanoğulları yapısı
hiçbir zaman uzağınızda olmaz. Karamanoğulları medreseleri ve camileri,
beyliğin Türkiye’deki görsel açıdan en etkileyici yapıları sayılıyor.

THE HOME TOWN OF THE KARAMANIDS
Ermenek was the home-town of the Karamanids. Among the inhabitants of
Ermenek throughout history, the Karamanids seem to have left the greatest
cultural heritage. No matter where you find yourself the monumental buildings
of the Karamanids is never far away. The Karamanids’ medreses and mosques in
Ermenek rank among the most scenic structures of the dynasty in Turkey.

ERMENEK VE
KARAMANOĞULLARI
ERMENEK AND
THE KARAMANIDS
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KARAMANLI TÜRKMENLER

KARAMANID TURKMENS

Selçuklu Dönemi adı verilen 11. yüzyıl sonu ve
14. yüzyıl başı arasında, Anadolu ne coğrafi ne
de siyasi olarak bir bütündü. Bu dönemde Bizans
İmparatorluğu, Trabzon Rum Devleti, Gürcü Krallığı,
Irak Selçukluları, Ermeni Prenslikleri, Kilikya Ermeni
Krallığı, Haçlı Prenslikleri, Eyyubiler, Memlukler ve
İlhanlı İmparatorluğu’na bağlı siyasi egemenlik
alanları bulunuyordu. Malazgirt’ten hemen sonraki
dönemde Türk Selçuk ailesinin egemenlik alanının
ötesinde Türk kökenli beylikler vardı ve yerleşik ya
da göçer Türklerin Anadolu’daki dağılma alanları,
Selçuklu sülalesinin egemenlik alanından daha
büyüktü. 104 Dolayısıyla Türkmenler, Anadolu’nun
doğusundan başlayarak batısına kadar olan
bölgelerde aşiretler hâlinde yaşıyorlardı. (44)

Between the end of the 11th and the beginning of the
14th century, which is called Seljuk Period, Anatolia
was neither a geographical nor a political unity. There
were various dominions under the hegemonies of
the Byzantine Empire, the Trebizond Empire, the
Georgian Kingdom, the Iraq Seljuks, the Armenian
Principalities, the Cilician Armenian Kingdom, the
Crusader Principalities, the Eyyubies, the Mamluks,
and the Ilkhanids. Following the battle of Manzikert,
there founded the dynasties of Turkish origin and the
territories of the scattered nomadic Turkish tribes,
either settled or migrating, beyond the sovereignty
of the Turkish Seljuk dynasty. In short, the Turkmens
were living as tribes across Anatolia from the east to
the west. (44)

Türkmenlerle Anadolu’da bir devlet kurmuş
olan Selçuklu, 13. yüzyılın ilk yarısına kadar
resmi dili Türkçe yapmamış ve bürokrasisini
Türklere teslim etmemeyi yeğlemişti. Birlikte
bir devlet kurmuş olsalar da Selçuklunun
Türkmenlerle hep sorunu olmuştu.

The Seljuks, who established a state with
the Turkmens in Anatolia, didn’t use Turkish as the official language until the second
half of the 13th century, and had always
trouble with the Turkmens.

13. yüzyılın ikinci yarısına girildiğinde Selçuklu
tahtında kavgalar dinmek bilmiyordu. Moğol
hükümdarı Mengü Hakan, Selçuklu topraklarının
iki kardeş arasında bölünmesini istemiş ve Doğu
eyaletleri Rükneddin’e Batı eyaletleri İzzeddin’e
verilmişti. Ancak 1256’da Moğollar güçlü bir orduyla
Konya’ya doğru gelince İzzeddin, Bizans’a sığındı. Bu
sırada kardeşi Rükneddin, Konya’ya girmiş tahtın tek
sahibi olma savaşı veriyordu. Rükneddin, İzzeddin
taraftarlarının isyanlarıyla uğraşıyordu. İsyancıların
tüm gücü Türkmenlere dayanıyordu. (45)

In the second half of the 13th century, the conflicts
for the Seljuk throne never ended. The Mongol Mengü
Khan asked the two Seljuk brothers to divide the country
into two and the western provinces were given to
Izzeddin while the eastern land was given to Rükneddin.
In 1256 during which the Mongols marched towards
Konya, İzzeddin managed to escape and took refuge in
the Byzantine state. Meanwhile, his brother Rükneddin
returned to Konya and fought for the throne. Rükneddin
was struggling with the riots of the supporters of İzzeddin.
The Turkmens were the main force behind these riots. (45)

Bu sırada isyanların başını çeken Konya Ereğlisi’nde
yaşayan Karamanlı Türkmenler de sık sık saldırıya
uğradıklarından merkezlerini Ermenek’e taşımışlardı.

The Karamanid Turkmens, who led the riots, had to
move their centre to Ermenek since they were often faced
with Seljuk attacks.
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Karamanoğulları’nın ilk yerleşim yeri Balkusan
Balkusan, the first settlement of the Karamanids.

KARAMAN BEY

KARAMAN BEY

Kuşkusuz bu isyanların bastırılması devlete karşı
Türkmen gücünün artmasına engel olamamış; bu
isyanlarda adını giderek daha çok duyuracak olan
Türkmen emiri, Karaman Bey olmuştu. Bu arada
Selçuklu Devletinin yöneticisi aslında Rükneddin’in
veziri olan Pervane’ydi ve Moğolların güvendiği bir
adam olarak Moğolların başına bela olan Türkmenleri
bastırmak için var gücüyle çalışmıştı.

Certainly, the suppression of these riots hardly
hindered the growing power of the Turkmens, and
Karaman Bey was to be the Turkmen Bey whose
name would be heard more often. The grand vizier of
Rükneddin was Pervane, who had the real power in
the Seljuk State, as a trustworthy man of the Mongols,
did his best to get rid of the Turkmens.

1256’da İzzeddin’in Moğollara yenilip Bizans’a
sığındığı sırada merkez aldıkları Konya Ereğlisi’nden
çıkan Karaman Türkmenleri, Karaman Bey’in
liderliğinde merkezlerini Ermenek’e taşıdılar.
Rükneddin’in veziri Moğolların güvendiği
Pervane, Türkmenleri durdurmaya çalışırken büyük
olasılıkla Karaman Bey (Kerümeddin Karaman Bey)
Konya Ereğlisi’nden çekilip ulaşılması daha zor
ve bu nedenle daha güvenli olan Sarp Torosların
kuytusundaki Ermenek ve çevresini merkez yaptı.
Türkmen başkaldırıları 1262 yılına kadar bütün
şiddetiyle sürdü. Ermenek de 1256’dan 1261’e kadar
Karamanoğulları’nın başkenti oldu ve Karamanoğulları
tüm isyanlara buradan çıkıp geri döndüler.

When Izzeddin was defeated by the Mongols and
found safety in the Byzantine land in 1256, the
Karamanid Turkmens left Ereğli, Konya, and moved
their centre to Ermenek under the leadership of
Karaman Bey.

Selçuklulara ve Moğollara karşı asıl güç gösterisi bu
dönemde oldu ve Türkmenler bir daha gitmemek üzere
tarih sahnesine çıktılar.

While Pervane, the vizier of Rükneddin and the man of
the Mongols, tried to suppress Turkmen riots, Karaman
Bey (Kerümeddin Karaman Bey) seems to have left
Ereğli and withdrew to Ermenek, a perfect haven
in the Taurus that was safer and hard to reach. The
violent Turkmen riots continued until 1262. Ermenek
remained as the capital of the Karamanids from 1256
to 1261. And the Karamanids always returned to
Ermenek following any revolt that they attempted in
the surrounding area, particularly in Konya. The major
powerful uprising against the Seljuks and the Mongols
broke out in this period and the Turkmens won their
place in history once and for all.

1261’den sonra da Karaman Türkmenleri Merkezlerini
Larende’ye, yani bugünkü Karaman’a taşıdılar. 1277’de
Moğolların bir orduyla Türkmenlere saldırması burada
Larende’de olmuştu. Ancak burada da Türkmenler
Moğollara karşı durdu ve bir Moğol sultasına karşı
bütünüyle bir Türkmen ayaklanması olarak tarihe geçti.

Around 1261 the Karamanid Turkmens moved their
centre to Larende, modern Karaman. It was Larende
where the Mongol army attacked the Turkmens in
1277. However, the Turkmens resisted this heavy attack
and this went down in history as the first throughgoingly
Turkmen revolt against a Mongol hegemony.
141

TÜRKÇE SELÇUKLULARIN RESMI DILI OLUYOR
TURKISH BECAME THE OFFICIAL LANGUAGE
OF THE SELJUK STATE
12 76 Sonbaharı’nda ordusuyla
Anadolu’ya giren Memluk Sultanı
Baybars Moğolları yenmiş ve Selçuklu
emirlerini esir almıştı. 1277’de

In Autumn of 1276, the Mamluk
Sultan Baybars and his troops marched
into Anatolia, defeated the Mongols
and captured the Seljuk Beys. In 1277,

Kayseri’ye gelen Baybars, adına
para bastırdı ancak Anadolu’da
kalamayarak döndü.

he arrived Kayseri where he minted
money. However, he didn’t spend
much time in Anatolia and returned
back. In the meantime, the Karamanids
gained political strength and replaced
the Seljuk Sultans. No only the
Karamanids but also all the Turkmens
formed political centres, and Eshrefids,
and Menteşe Dynasty gained power in
this period.

İşte Karamanoğullarının Selçuklu
Sultanlığının yerine iktidar oldukları
dönem, bu dönemdi. Hatta
Türkmenlerin tümü yeni iktidar
odakları oluşturmuş ve Eşrefoğulları,
Menteşeliler Karamanoğulları ile
birlikte bu dönemde ortaya çıkmıştı.
Moğollara karşı bu denli güçlenen
Karamanoğulları, 1277’de Konya’yı
ele geçirmiş ve Selçuklu tahtına
kendi istedikleri, İzzeddin’in oğlu
olduğu söylenen Cimri adında birini
geçirmişler; hatta Rükneddin’in
kızıyla evlendirmişlerdi. Cimri’nin
veziri Karamanoğlu Mehmet Bey
oldu. Bu, Selçuklu yönetiminde ve
bürokrasisinde ilk kez bir Türk’ün
görev alması anlamına geliyordu.
Dahası diğer devlet görevleri de
ilk kez Türkmenlere verilmiş ve
devlet beratları ilk kez Türkçe
yazılmıştı. Çünkü Türkmenler başka
dil bilmiyorlardı. Yeni divan devletin
resmi dilini Türkçe yaptı.
Böylece İran-Selçuklu devlet
düşüncesinin bir uzantısı olan ve
Farsça konuşan bir Konya Selçuklu
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The Karamanids who gained such a
power against the Mongols captured
Konya and enthroned a man called
Cimri, who was said to have been
the son of Izzeddin, and they even
married him to the daughter of
Rükneddin. Karaman Mehmed Bey
assumed the post of the vizier. For
the first time, a Turkmen had a post
in Seljuk bureaucracy. Besides the
other state posts were given to the
Turkmens and the state charters were
issued in Turkish for the first time since
the Turkmens didn’t speak any other
language. The new divan announced
Turkish as the official language.
Thus, instead of the Konya Seljuk
State, which was an extension of the
Iranian-Seljukian idea of state, the
sovereignty with Turkish origin was

Balkusan köyündeki
Karmanoğlu Mehmet Bey
büstü
The bust of Karaman Mehmet Bey, Balkusan Village.

Ermenek-Balkusan
Türk Dili Bayramı
Ermenek-Balkusan Turkish
Language Festival

devleti yerine Türk kökenli bir
egemenlik, Karamanoğulları eliyle
yapılmış oldu.

established via Karamanids’ power.

Selçuklu emirleri, Germiyanoğullarının
da yardımıyla Türkmenlere karşı çıkmışlar
ve önce yenilseler de daha sonra yeni
Sultan III. Keyhüsrev’le, Türkmenlerin
işgal ettikleri kentleri geri almışlardı.
Bu sırada Karamanoğlu Mehmet Bey
ve Cimri yeniden Toroslara, Ermenek
çevresine çekildiler. Bir kez daha
Konya’ya saldırdılar. 1278 ya da 1279’da
Karamanoğlu Mehmet Bey ve oğulları
yakalandı. Cimri, batıdaki Türkmenlere
sığındı ama ordusu yenildi ve derisine
saman doldurularak Anadolu’da
gezdirildi. Selçuklular için Moğollara bağlı
bir dönem yeniden başladı.

With the support of the Germiyanids,
the Seljuk Sultans resisted against the
Turkmens and captured back the cities
occupied by the Turkmens, under the
leadership of Keyhüsrev the III, though
they were defeated at the beginning.
In the meantime, Karaman Mehmet
Bey and Cimri withdrew to Ermenek
in the Taurus. They attacked Konya
once again. In 1278 or 1279 Karaman
Mehmet Bey and his sons were
captured. Cimri found safety in the
western Turkmen lands but his troops
were defeated and he was dragged,
filling his body with hay, in all over
Anatolia. A new Mongol-dependent era
began for the Seljuks.

Karamanoğulları ne zaman saldırılara
direnemese, yeni bir hayat kurdukları
eski başkentleri Ermenek’e geri
dönüyorlar, buraya sığınıyorlardı.
Nasılsa buraya kimse kolay kolay
ulaşamıyordu. Dolayısıyla Ermenek, bir

Whenever the Karamanids had
difficulty to resist against any attack
they sought refuge and returned to
their former capital Ermenek. It was
a place where nobody could easily
reach. Thus, Ermenek, apart from
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Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs
1277 tarihli fermanla Türkçeyi resmi
dil ilan etti: “Bu günden başlayarak
hiç kimse divanda, tekkede, sarayda,
toplantıda, meydanlarda Türkçeden
başka bir dil kullanmayacaktır.”

dönem başkent olmanın ötesinde, 15.
yüzyılın sonlarında güçlerini tamamen
yitirinceye kadar, Karamanoğulları’nın
kalesi olmuştu.
1284’te Gıyaseddin Mesud,
tek Selçuklu Sultanı olarak tahta
geçmiş ancak bu da kısa sürmüş
ve Moğolların elinde oyuncak olan
Selçuklu Hanedanlığında bu kez III.
Keyhüsrev’in iki oğlu tahta geçmişti.
Bu arada Selçuklu Devletinde
Türkmenlerin varlığı resmi olarak
kabul görmüştü. Karaman Emiri Güneri
Bey ve Eşrefoğulları Emiri Süleyman
Bey, artık Selçuklu taht merasiminde
hazır bulunmaktaydı. Ancak bu durum
kısa sürdü ve Mesud yeniden tahta
çıkınca Türkmenler yine isyana başladı.
Karamanoğulları Kilikya’ya saldırdılar.
Türkmenlerle Anadolu’nun her yerinde
çatışmalar oluyordu. 1291’de İlhanlı
tahtına geçen Geyhuta, Anadolu’ya
saldırdı. (46)
İlhanlılar Mesud’u sürgüne gönderdi.
1296 ve 1298 arasındaki iki yıl
boyunca Selçuklu tahtı boş kaldı ve
ülkeyi Moğollar istedikleri gibi yönetti.
Ereğli ile o sırada Karamanoğulları’nın
merkezi olduğu düşünülen Larende
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In his firman dated 13 May 1277,
Karamanoğlu Mehmet Bey declared that
“From that day forward, in the council,
in the dervish lodge, in the court, in the
assembly, in the square, no language but
Turkish should be spoken”.

being a capital, became a fort for the
Karamanids until the end of the 15th
century during which they collapsed.
In 1284, Gıyaseddin Mesud came to
the throne as a sole Seljuk Sultan but
reigned for a short time. The Seljuk
throne became a means in the hands
of the Mongols and the two sons of
Keyhüsrev the III succeeded the throne.
Meanwhile, the Turkmen existence in
the Seljuk State was recognised. The
Karamanid Güneri Bey and the Eshrefid
Süleyman Bey were ready at the
coronation. However, this didn’t last
long and by the time Mesud resumed
the throne, the Turkmens began
to revolt. The Karamanids attacked
Cilicia. The Turkmens were fighting
everywhere in Anatolia. In 1291,
Geyhuda, who came to the Ilkhan
throne, attacked Anatolia. (46)
The Ilkhans exiled Mesud. Between
1296 and 1298, Seljuk throne stood
without the monarch and the Mongols
ruled the country on their own.
Ereğli and Larende, which is supposed
to be the centre of the Karamanids
then, was destroyed and burned. The
Mongols captured the cities; killed the

Türkçenin resmi dil ilanı
The declaration of Turkish as
the official language.

Balkusan Köyü’ndeki
Karamanoğlu Mehmet Bey
ve Ailesinin Anıt Mezarı
The monumental tomb of
Karaman Mehmet Bey and
his family members,
Balkusan Village.

yakılıp yıkıldı. Moğollar kentleri ele
geçirip erkekleri öldürüp kadınları
ve çocukları esir alarak ülkelerine
yolladılar. Yerlerinden edilen
Karamanoğulları bir kez daha
Toroslara, Ermenek çevresine kaçtı.
Daha sonra 1308’de Karaman Beyi
Bedreddin Muhammed Bey Konya’yı
almış ama kısa bir süre sonra İlhanlı
Devletinin emiri Çoban Bey tarafından
yeniden kentten atılmıştı. 1315’te
Karaman Beyi yeniden Ermenek’e
çekildi. Çoban Bey’den sonra oğlu
Timurtaş 1317’de Anadolu valilisi
oldu ve 1327’ye kadar özellikle Konya
ve çevresini elinde tutabilmek için
Moğollar yerleştirdi. Karamanoğlu
İbrahim Bey Türkmenlere göz
açtırmayan Timurtaş’a karşı son
derece etkili bir politika izleyerek onu
gözden düşürdü ve İlhanlılara karşı
direnişleriyle Moğolların Anadolu’daki
etkisini azalttı. (47) Timurtaş Mısır’a
kaçtı. İlhanlı devletinin Anadolu’daki
hesaplarını bozan Karamanoğulları
olmuştu. Kalkaşandi şöyle yazar:
“Tatardan biri bir gün, eğer
Karamanoğulları ve Türkmenler
olmasaydı atımı güneşin battığı yere
kadar sürebilirdim.” (48)

Anadolu Selçuklu Çağı sona
erdiğinde Türk Beylikleri uzunca bir
süre egemenliklerini korudular ve
Karamanoğulları emirleri zaman zaman
resmi “melik” unvanıyla pek çok kültür
ve sanat eserine başından beri hayat
verdiler.

men and held the women and children
captives, sending them to their own
country. The Karamanids who were
forced to move once again fled to
Ermenek, in the Taurus.
Later on, in 1308, the Karamanid
Bey Bedreddin Muhammed Bey
recaptured Konya but in a short time
he was thrown out of the city by the
Ilkhan Emirate Çoban Bey. In 1315 the
Karamanid Bey withdrew to Ermenek
again. In 1317, Timur-tash, the son of
Çoban Bey, became the governor of
Anatolia, and until 1327, he settled the
Mongols, particularly in Konya and in
the surrounding area, so that he could
keep hold of the land. Karaman İbrahim
Bey followed an effective policy against
Timur-tash and discredited him, and he
limited the hegemony of the Mongols
via his resistance against the Ilkhans.
(47)
Timur-tash fled to Egypt. It was the
Karamanids who ruined the prospects
of İlkhans for Anatolia. Al-Qualgashandi
states that “One day, somebody from
Tatar (Mongol) land said that ‘I would
have ridden my horse right up to the
line where the sun went down if the
Karamanids and the Turkmens hadn’t
stopped me”. (48)

Following the collapse of the Anatolian
Seljuk Empire, the Turkish dynasties
continued their hegemony for a while and
the Karamanids, occasionally with the title,
“melik”, flourished several cities with many
cultural and artistic works
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KARAMANOĞULLARI VE KÜLTÜRLERİ
THE KARAMANIDS AND THEIR CULTURE
Anadolu’nun fethinden sonra, yeni ülkeye
yerleşmekte olan ve durmaksızın savaşan Türkmenlerin
sadece sözlü bir kültürü vardı. Türklerin giysileri,
davranışları, inançları yerli Müslümanlara garip
geliyordu. Kadınların özgürlüğü ve dayanıklılığı ise yerli
Müslümanlar için şaşırtıcıydı. (49)

Following the capture of Anatolia, the Turkmens,
who were settling the new country and waging an
ongoing war, had an oral culture. The patterns of their
dressing, behaviour and faith were strange to the
local Muslims. And the freedom and toughness of the
Turkmen women struck the local Muslims. (49)

Yazları yaylaya göçen Köselerli Yörükleri. Bugünkü Yörüklerin
yaşamı Karamanoğulları’ndan beri çok da değişmemiş.
Köselerli Yörüks are moving to the high plateaus. Their way of life
hasn’t changed much since the era of the Karamanids.
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KENTLER VE KÖYLERDEKI TOPLUMSAL HAYAT
THE SOCIAL LIFE IN CITIES AND VILLAGES
O zamanın kent toplumunu, Anadolu’da
oradan oraya göçen, yeni bir siyasi otoriteyle
yeni toplumların eklendiği ya da sürüldüğü, çok
sayıda farklı dinler ve kültürler oluşturuyordu.
Kökeni farklı insanlar içinde İranlılaşmaya
özenen, Türk adlarını bir kenara koyan Sultanlar,
onların İranlı idarecileri, Selçuklu dünyasının
herhangi bir yerinden gelmiş kadılar, Sünni
ulema ve İranlı kentli sofilerden oluşan bir aydın
grubu; Türkmen ve derleme askerlerden oluşan
bir ordu; çoğunluğu Rum ve Ermeni Hristiyan
kentli halk; göç etmiş Müslümanlar; çeşitli
ülkelerden tüccarlar, İğdişler, Ahiler, gezici
dervişler kent toplumlarının öğeleriydi. (50) Bu
kentlere sivil Türkmenler ancak pazara uğramak
için gelirlerdi. En büyük sorunları güven
olduğundan daha çok aynı yerde yaşamayı
seçiyorlardı. Ama bir şekilde baskı, savaş ya
da başka nedenlerle sürekli yer değiştirmek
zorunda kaldıklarında da aşiretlerinden
ayrılmadan göçen Türkmenlerin kent yaşamıyla
o kadar iç içe olmamaları çok doğaldı.
Kent dışında ise kendi yaşam kültürleri içinde
yaylak ve kışlak arasında sürüleriyle gidip gelen
ve fırsat buldukça yol üzerindeki kervanlara
akınlar düzenleyen göçer Türkmenler; onlarla
birlikte yine kendi kültürleri içinde yaşayan
Hristiyan köylüler, manastırları ve şapelleri
çevresinde yaşayan Hıristiyan din adamları;
köylerdeki zaviyelerinde yaşayan dervişlerle
babalar ve dışarıya çıkan gezer dervişler,
birbirleriyle sürekli savaş içinde olan ordular ve
sultanlarla emirlerin korumasında olan kervanlar
bulunurdu.

The urban society of the era was made up of many
religions and cultures that were migrating from place to
place and integrating with a new society or being exiled
by a new political authority. Among the people from
different origin one can count the Sultans, who admired
Iranian culture, put aside their Turkish names along with
their Iranian administrators; the kadis who came from
anywhere in the Seljuk world; the Sunni Muslim scholars
and an intellectual group of Iranian sophists of urban
origin; a military which was consisted of the Turkmen
and recruit soldiers; the Rum and Armenian Christian
people who were urban origin; the migrated Muslims;
the traders from various countries; the iqta holders
(Igdish); the Ahis; the wandering dervishes as the
main components of the urban society. (50) The civilian
Turkmens would come to these cities just for shopping
in the market. Since safety was their main problem,
they chose to live in the same territory. However, their
integration with city life was not very high and this was
normal given that when they were forced to move by
oppression and war or any other reason they migrated
together with their tribe.
Outside the cities were the nomadic Turkmens who
were migrating with their flocks between “yaylak”
(a summer pasture) and “kışlak” (a winter pasture)
and whenever they found an opportunity they would
plunder the caravans travelling the roads. In addition to
the nomadic Turkmens, one can include the Christian
peasants; the Christian clergy who settled around their
monasteries and chapels; the dervishes who were
living in the tekkes of their villages and the wandering
dervishes who travelled outside their tekkes; the armies
who were making wars against each other, and the
caravans that were protected by the Emirates dependent
on the Sultans.
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KARAMANOĞULLARI’NIN KÖKENI
THE ORIGINS OF THE KARAMANIDS
II. Beyazid döneminde Oruç Bey’in yazdığı tarihe
göre Nureddin Sofi’nin beş yaşında bir oğlu vardı.
Adına Karaman derlerdi ve Muhlis Paşa Karaman
adlı bu oğlanı kendi eliyle tahta geçirip “Bunun
nesli bu vilayeti tutsun, padişah olsun!” diye
dua etmişti. (51) İlk olarak İbn Bibi’nin eserinde
“Karamanoğullarının babası hayatının ilk yıllarında
Kamareddin Vilayeti adıyla meşhur olan Ermen
(Ermenek) nahiyelerinde yaşayan bir Türkmen
kömürcü idi” diyor. (52)
Nure Sofu 1228’de kendisine bağlı Türkmenlerle
Ermenek’e geldi ve Ermenek’ten Larende’ye kömür
çekerek hayatını kazanmaya başladı. Nure Sofu’dan
sonra Karamanoğullarının başına Karaman Bey
(1255-1263) geçti. (53)
Tarihçiler İbn Bibi’nin, Karamanoğulları’nı böyle
anlatmasını dönemin ulemasını Moğol baskısından
ötürü Türkmenlerle ilgili olumsuz görüşler
bildirmeye ittiğini belirtiyorlar. Ardından İbn
Bibi’yi çeviren Yazıcızade’nin çeviriye eklemeler
yaptığı belirtiliyor. Yazıcızade’nin kendisi,
Karamanoğulları’nın Avşarlardan geldiklerini
eklemiş. Ancak Türkmenlerin geldikleri boylarla
ilgili çalışmalar hâlâ devam ediyor ve bu
kaynakların özellikle kökenler ile ilgili güvenilirlikleri
sorgulanmaya devam ediyor.

Karamanoğulları Beyliği, Nure Sofi tarafından
kurulmuştur. Nure Sofi, evinde yaptığı bilimsel
tartışmalara sık sık eşiyle birlikte katılan
Eratna Bey’in halasıyla evliydi.(54 ) Bu kayıtlar,
Türkmenlerin arasında kadınların ne kadar
özgür olduğunun ve erkeklerle eşit düzeyde
toplantılara katıldıklarının kanıtlarındandır.
148

According to the chronicles of Oruç Bey, Nureddin
Sofi had a five years old son, called Karaman. And
once, Muhlis Pasha enthroned him and prayed
that “Let his generation capture this province and
become Sultan”. (51) Ibn Bibi writes that “The father
of the Karamanids, a Turkmen coal miner called
Karaman, who was living in the town of Ermen
(Ermenek), which was known as Kamareddin
Province, in his earlier years”. (52)
Nure Sofu came to Ermenek in 1228 and made
a living by making coal deliveries from Ermenek
to Larende. Following his death his son, Karaman
Kerimeddin Bey became the leader of the
Karamanids, between 1256 and 1263. (53)
The historians argue that Ibn Bibi’s negative
opinions about Turkmens might be due to Mongol
oppression on the scholars of the day. Besides
they claim that Yazıcızade, the historian and
the translator of the Ibn Bibi’s work, also made
some additions to the text during the translation.
Yazıcızade himself added that the Karamanids
descended from Avsar tribes. However, the origins
of the Karamanids are still being studied and
the existing sources about their origin are still
questioned.

The Karamanids’ Principality was founded
by Nure Sofi whose wife was the aunt of
Eratna Bey who held scientific meetings
at his home in the presence of his wife.
(54)
These records show how free Turkmen
women were, that they could attend such
meetings on equal terms with men.

Balkusan Köyü Karaman Bey Türbesi
The tomb of Karaman Bey

KARAMANOĞLU TÜRBESI

THE KARAMANIDS’TOMB

Yeşil bir yamaca yerleşen Karamanoğlu Türbesi
arkasındaki güzel Balkusan Köyü manzarasıyla
gururla dikiliyor. Karamanoğlu Türbesi hiç kuşkusuz
Ermenek’in en etkili tarihi yapılarından biri.

Set upon a green slope, the tomb of the Karamanids
stands proudly against the backdrop of the beautiful
Balkusan village. The Karamanids Tomb is unquestionably
one of the most impressive historical buildings of Ermenek.

Karamanoğlu türbesi hem Karamanoğullarının
hem de Anadolu Beyliklerinin ilk anıtsal hanedan
mozolesidir. Balkusan köyündeki türbe, Ermenek
Beyi Kerümeddin Karaman Bey’in türbesi. Türbeyi,
oğlu Mehmet Bey’in (1261-1283) yaptırdığı
düşünülüyor.
Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi Selçuklu
Devleti’nin resmi dili olarak ilan etmesiyle bilinir.

It is the first monumental dynasty tomb of the
Anatolian Principalities as well as of the Karamanids. The
tomb in Balkusan Village was built to house the tomb
of Kerümeddin Karaman Bey, the Bey of Ermenek. It is
suggested that it was Karaman Mehmed Bey, the son of
Karaman Bey who built the tomb. Karaman Mehmed Bey
was notable for declaring Turkish as the official language
of Seljuk State.

1261 civarında yaptırıldığı düşünülen beşik
tonozlu türbe, olağanüstü görkemli girişiyle diğer
Karamanoğulları türbelerinden ayrılıyor. Türbe’nin
içinde Karaman Bey’in ve Mehmet Bey’in olmak
üzere toplam beş sanduka var. Bugün tamamen
restore edilmiş Türbe’de orijinal yerli kesme taşlar
yer yer görülebiliyor.

The barrel-vaulted tomb, which is claimed to have been
constructed around the year 1261, is distinguished by its
spectacular entrance among the tombs of the Karamanid
principalities. The monumental structure houses five
tombs, including that of Karaman Bey and Mehmed Bey. It
has been restored recently, and one can see some original
cut-stones.

BALKUSAN VE YUSUF HAS HACIP

BALKUSAN AND YUSUF HAS HACİB

Balkusan adının Kırgızistan’daki Balasagun
kentinden geldiği düşünülüyor. Balasagun,
Türk dillerinde yazılmış ilk edebi eser olduğu
düşünülen Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has
Hacip’in kenti. Kitabı Balasagun’da yazmaya
başladığı belirtilen Yusuf Has Hacip’in ilk lakabı
da “Balasagunlu Yusuf”. Bilginin kutsallığına
vurgu yapan Yusuf Has Hacip olağanüstü bir
ozan, bir filozof ve eğitimli bir insandı.

The name Balkusan is thought to have come
from Balasagun in Kyrgyzstan. Balasagun is the
hometown of Yusuf, who wrote Kutadgu Bilig,
which is widely regarded as the first written
literary work in Turkic language. He was called
Yusuf of Balasagun. Yusuf Has Hacib was an
outstanding poet, a philosopher and a highly
educated person who laid great stress on
knowledge.
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ERMENEK’TE
KARAMANOĞULLARI ESERLERİ
THE KARAMANID BUILDINGS
IN ERMENEK
Karamanoğullarının en erken tarihli yapıları,
güvenli bir bölge olarak yerleştikleri Ermenek
ve çevresinde görülüyor. 1256-57 yıllarında
Ermenek alınarak başkent olmuş. Karaman Bey’in
(Kerimüddin Karaman Bey) “Ermenek Beyi” olarak
anılması da bu yüzden. Karamanoğulları’nın
Ermenek’teki yapıları başkentleri taşındıktan
sonra da devam etmiş. Çünkü, zorlandıkları,
sürüldüklerinde geri çekilip yaşam savaşı
verdikleri yer hep Ermenek ve çevresi olmuş. 13.
yüzyıldan 15. yüzyılın ortasına kadar cami, türbe
ve medrese inşa etmeyi sürdürmüşler. Örneğin
ilk Karamanoğulları camisi Ermenek’teki Akça
Mescit 1300 yılında yapılırken; Ermenek Meydan
Camisi 1434-36 yıllarında yapılmış. İki kez beylik
yapan Musa Bey, 1311-1351 yılları arasında beş
yıl boyunca başkenti Mut’a taşımış. Yaptırdığı sekiz
yapı içinde en önemli iki tanesi Karaman’daki Emir
Musa Medresesi ile Ermenek’teki Tol Medrese.

The earliest buildings of the Karamanids are located in
Ermenek and in its surrounding area, a place they chose as a
safe region to settle. Between 1256 and 1257 they captured
Ermenek and made the city their capital. Thus Karaman
Bey (Kerimüddin Karaman Bey) began to be called the
Ermenek Bey. The Karamanids continued to build complexes
in Ermenek even if they moved their centre. Whenever
they had difficulty to withstand the pressure and were sent
away, Ermenek and its surrounding area provided them with
a shelter to withdraw. They continued to build mosques,
tombs, medreses from the 13th century to the middle of the
15th century. For instance, Akça Mescit, the first Karamanid
mosque, was erected in 1300 and Ermenek Meydan Mosque
was built around the years 1256 and 1257. Musa Bey, who
became the emirate twice, moved the capital to Mut for
five years, sometime between 1311 and 1351. Among the
constructions he was responsible for, the most important
ones are Emir Musa Medrese in Karaman and Tol Medrese in
Ermenek.

13. yüzyıl sonları ile 15. yüzyılın ikinci yarısına
toplam kadar süren Beylikler döneminde 1269 yapı
inşa edilmiş. Bunların 627’si, yani yaklaşık yarısı
Osmanoğullarına ait. Osmanoğullarını 179 yapıyla
Karamanoğulları izliyor. Üç Karamanoğulu meliki
kitabelerinde “sultan” unvanı kullanmış. Meliklerin
dışında bu yapıları saray ailesinin diğer üyeleri,
vezirler, emirler, ordu mensupları, mülki amirler,
eğitim çevresinin önde gelen kişileri, din adamları
gibi gruplar yaptırmıştır.

In the period of Principalities extending from the 13th
century to the middle of the 15th century, 1269 buildings
were constructed. 627 of them belonged to the Ottomans
and they are followed by the Karamanids with 179 buildings.
The title “sultan” was used on the three inscriptions of the
Karamanid meliks. The buildings were constructed not only
by the meliks but also by other leading people, such as
members of the royal class, the viziers, emirs, the military
officials, governers and the leaders of the educational
institution.
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AKÇA MESCIT
Akçamescit orijinal iç kapı kanadı ve
üzerindeki yazı: “Vakit geçmeden
namaz kılmakta ölüm gelmeden
tövbe etmekte acele ediniz.”
Karamanoğullarının bölgede
yaygın olan geometrik üsluplu
bezemelerine örnektir. (55)
The original door wing of Akça Mescid
bears a carved inscription stating that
“Do pray before it is too late and do
repent before death comes.” It is a
widespread example of geometric
ornamentation of the Karamanids. (55)

Akça Mescit, Ermenek şehrindeki ilk Karamanoğlu yapısı.
1300-1301 yıllarında Hacı Ferruh adlı bir hayırsevertarafından
yaptırıldı. Bugünkü hâliyle yapı çoktan özgünlüğünü yitirmiş;
ancak ahşap minareli mescidin ahşap kapı kanatları hâlâ
ayakta. Cami’nin orijinal ahşap kapı kanatları Cami’nin
içinde korunuyor. Bu kapılar, ahşap oyma işçiliğinin en güzel
örneklerinden.

AKÇA MESCID
Akça Mescid was the first structure of Karamanids. It was built
by a benevolent man, Hacı Ferruh between the years 1300 and
1301. The ornate wooden doors of the mosque and the wooden
minaret still survive. The original door wings are kept inside.
These are one of the finest examples of wood art.
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Tol Medrese’nin dıştan görünümü
General view of Tol Medrese

TOL MEDRESE
Karamanoğulları Beyliği’nin anıtsal örneklerinden

Tol Medrese, which is among the examples of the

Ermenek Tol Medrese, Beyliğin eğitim politikalarını
göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Günümüz
araştırmacıları; özellikle Beyliğin mimari ve bezeme
diline nesnel yaklaşıldığında, üretilen eserlerin
özgünlüğünün ancak anlaşılabileceğini iddia ederek
Karamanoğulları yapılarının Selçuklu üslup ve
geleneğinden ayrıldığını ve Selçuklu mimarisiyle
karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. (56)

monumental structures of the Karamanids,, is highly
significant as a representation of their education
policies. Today, researchers state that one can capture
the uniqueness of the monumental structures of
the Karamanids’ by approaching objectively to their
architectural and decorative elements. And they
claim that it differs in certain ways from the Seljuk
architecture and should not be confused with it. (56)

Karamanoğulları hem Ermenek hem de Konya,
Larende, Aksaray ve Niğde’de pek çok yapıt ortaya
çıkarmış. Durmadan savaşlar veren ve yaylak ile
kışlak arasında gidip gelen Karamanoğullarının
toplam 13 medrese yaptırmış olmaları, eğitime ne
kadar önem verdiklerinin bir göstergesi.

Karamanids constructed many buildings in Konya,
Larende, Aksaray, Niğde as well as in Ermenek. The
fact that the Karamanids built 13 medreses, despite
continuous wars and migration from villages to
the plateaus and vice versa, shows that they took
education seriously.
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TAÇ KAPI
Kuşkusuz Tol Medrese’nin en etkileyici parçası,
doğu taç kapısı. Medrese, doğu-batı ekseninde
yapılmış. Taç kapının basık kemeri üzerindeki
kitabeye göre medrese 1339-1340 yılında
yapılmış. Karamanoğlu Mahmud Bey’in oğlu
Emir Musa Bey tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.
Kitabede Musa Bey, “büyük emir, alim, gazi”
sıfatlarıyla övülüyor. (57)
Orta Çağ mimarisinde kapı bir simgesellik
taşıyor. Bir estetik vurgu olarak taç kapı mimari
çabanın yoğunlaştığı, başladığı ve bittiği yer olarak
tanımlanıyor.

THE CROWN GATE
One of the most impressive elements of Tol
Medrese is the eastern crown gate. According to the
inscription on the gate, it was built by Emir Musa
Bey, the son of Mehmed Bey of Karaman, between
the years 1339 and 1340. It praises Musa Bey for
being “a great Bey, a scholar and a veteran”.(57)
In medieval Islamic architecture the crown gate
had a symbolic meaning. As an aesthetic emphasis,
a crown gate is defined as the point where
architectural effort is concentrated, that is, where it
begins and ends.
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TAÇ KAPIDAKI MUKARNAS BEZEMESI
THE MUQARNAS ORNAMENTATION
OF THE CROWN GATE
Mukarnas, üst üste dizilen hücrelerden
oluşuyor. Mukarnaslı niş, süslemeli
taç kapılara özgü olarak düşünülebilir.
Mukarnasın ögelerinin hiçbiri bitmiş
bir kompozisyon değildir; sonuç olarak
mukarnas kompozisyonunun ölçüsünü
sınırlayan matematiksel bir sınır yoktur.
Bu yüzden sonsuzluk ve sürekliliği
vurgular. Böylece sınırlı bir mekân
içinde bile sonsuz bir oyuğun parçası
gibi gelir.

A muqarnas consists of cells that
are designed as layers. A niche with
muqarnas ornamentation can be
thought to be an element of crown
gates. None of its elements are a finite
unit of composition; as a result, there is
no mathematical boundary limiting the
scale of the composition. Therefore it
emphasises infinity and continuity. Thus
it becomes a part of an infinite niche.

Tol Medrese’nin taç kapısı yedi sıra
mukarnas kavsaralı. Mukarnas taç
kapı girintisinin altında yine mukarnas
başlıklı çift katlı sütunceler duruyor.

The crown gate of Tol Medrese
has seven layers of muqarnas
ornamentation. Under the muqarnas
crown gate niche stand two-storey
colonnettes with muqarnas vaults.

Kapıdaki dikdörtgen pencere bu
medrese taç kapısına özgü dönemine
göre yeni bir uygulama. Bu yüzden
tipik taç kapılardan farklı. Bu farkın
nedeni kapının oldukça yüksek ve dar
olarak kurgulanması yol açmış. Tol
Medrese’nin taç kapısı, Karamanoğulları
yapıları içinde cephe-oran ilişkilerinde
yeni bir arayışı temsil eder. Taç
kapısındaki sütuncelerin kaidesi, sekiz
kollu yıldız bezeli rozetlerle süslenmiş.

The rectangular window on the gate is
a new architectural application, peculiar
to this crown gate. So it is distinguished
from the other crown gates. The reason
for this difference led to constructing a
quite narrow and high gate. The crown
gate of Tol Medrese represents a new
search for the façade and dimension
relations. The base of the colonettes of
the gate is adorned with rosettes which
were ornated with eight point stars.

Karamanlı mimarisinde Selçuklu
geleneğinden ayrı olarak desenler
daha kesin ışık ve gölge oyunlarına
yer verilen estetik, göze batar şekilde
gelişmiş. Mimaride, sade Selçuklu
sanatının yerini hareketli ve zengin bir
süsleme üslubu alıyor.

Varying from the Seljuk tradition
the Karmanid architecture developed
an aesthetic which allowed a more
accurate representation of light and
shade. A richer and more active
ornamentation replaced the plain Seljuk
style.
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Ermenek Tol Medrese’de
taç kapının soldaki
sütuncelerindeki mukarnas
başlığından bir ayrıntı
Detail of the muqarnas vaulting
on the left colonettes of the
crown gate, Ermenek Tol
Medrese
Ermenek Tol Medrese
taç kapısında, sol nişin
üzerindeki kabara ve
rozetler.
Bosses and rosettes on
the left niche of the crown
gate, Tol Medrese

KABARA VE ROZETLER

BOSSES AND ROSETTES

Kabara, bir bezeme olarak kullanılan
toparlak ve kabarık yarım küre şeklinde ya
da bazen farklı düzlemlerde kesilen taştan
veya madenden yapılan süslemelere deniyor.
Ermenek’teki Karamanoğulları yapılarının
çoğunda görülen kabaraların en güzel
örnekleri, Tol Medrese’nin taç kapısında.

Bosses or sphere-cross sections are stone
or metal ornamentations that are directly
carved onto surface or implemented to the
surface. The use of bosses and rosettes is a
common ornamentation in the structures of the
Karamanids’ in Ermenek. And the most beautiful
examples can be seen at Tol Medrese.
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MEDRESENIN İÇI
Medrese kareye yakın dikdörtgen planlı, açık avlulu, avlusu revaklı, üç eyvanlı.
Açık avlunun ortasında bir havuz bulunuyor. Öğrenci hücreleri asimetrik ve
doğuda beş; güneyde dört; kuzeyde iki tane. Öğrenci odalarının üzeri sivri tonozla
örtülü. İçeri girer girmez kendinizi o dönemin eğitim hayatında buluyorsunuz.
Kuzey eyvanın bitişiğindeki kubbeli bölüm, Musa Bey Türbesi olarak
değerlendiriliyor. (58) Medrese’nin içinde Muş’ta vefat eden Emir Musa Bey’in
mezarı da bulunuyor. Diğer mezarlar ise ailesinden bazı kişilere ait. Medrese’de
bir türbe bulunduğu ise 1964-1965 yıllarında yapılan çalışmalardan sonra
anlaşılmış. Türbelerin altında mezar mahzeni yok ve ölüler odaların kayalık
zeminine açılan çukurlara defnedilmiş. Üzerine ise sandukalar konulmuş.
Sandukalar ne yazık ki günümüze ulaşmamış. Kazılarda çini kakmalı alçı sanduka
kalıntılarına rastlanmış. (59) Bugünkü sandukalar sembolik olarak orada duruyor.
Türbeye batı duvarı eksenindeki kapıdan, yani yan eyvandan giriliyor.
Girişin karşısında yer alan ana eyvana bitişik dershane odası mevcut. Yan eyvan
kemeri üzerinde bulunan Arapça kitabe binanın 1708’de onarıldığını kaydediyor.
Üstü açık avluda sivri kemerli revaklar yer alıyor. Tüm eyvanlar zeminden
yüksekte duruyor. Daha önemlisi; ana eyvanın duvarı, yapının geri kalan
duvarlarından daha yüksek ve böylece girişteki taç kapıyla yaratılan yükseklikle
sonsuzluk etkisi sürdürülmeye çalışılmış.

THE INTERIOR PLAN OF
TOL MEDRESE
The medrese is in rectangular plan with a three iwan and an open courtyard with
arcaded galleries. And there is a pool in the centre of the courtyard. The students’
rooms line up asymmetric; five in the east; four in the South; two in the North. Once
you enter, you feel the atmosphere of the past.
The room at the end of the northern iwan, which is surmounted by a dome, is
reckoned to be the tomb of Musa Bey.(58) The other graves belong to his family
members. The tomb was discovered during the excavation in the years 1964 and
1965. No vaulted room was found under the tomb, and the dead bodies were
buried in the pits, which were carved into the rock ground. The tiled sarcophagi,
none of which has survived, seem to have been placed on the graves.(59) Today
sarcophagi stand as symbolic tombs. The tomb has a door on the western axis,
facing the side iwan.
There is a study room next to the main iwan, facing the entrance. On the arc of the
side iwan the inscription tells that the medrese was repaired in 1708.
The open court has the arcades with pointed arches. All of the iwans stand on the
raised ground. Besides, the wall of the main iwan is higher than the other walls
of the building which aims to prolong the sense of infinity that was created at the
crown gate.
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MEDRESELERDE EĞITIM

MEDRESE EDUCATION

Karamanoğullarının ciddi sayıda medrese yaptırmış
olması, beyliğin eğitime ve bilginin aktarımına ne
kadar önem verdiğini gösteriyor. Karamanoğullarının
bulunduğu bölgelerde yetişen çok sayıda bilgin ve
erenden söz ediliyor. Medreselerde görev yapan
müderrislerin çok donanımlı olduğu da belirtiliyor.

The fact that Karamanids built a great number
of medreses shows how much they valued
education and knowledge. The regions, on which
the Karamanids became influential, had many great
scholars and philosophers.

Medreselerde dini öğretimin yanı sıra İslam
hukuku, felsefe, deneysel bilimler okutuluyordu.
Tıp öğrenimi genellikle şifahanelerde verilse de
medreselerde de tıp öğrenimi yapıldığı biliniyor.
Aynı şekilde astronomi öğrenimi çoğunlukla
rasathanelerde deneysel olarak yapılıyor olsa da,
bazı medreselerde astronomi dersleri veriliyordu.
Hatta Abdülcavid gibi dönemin ünlü astronomlarının
medreselerde rasat yaptıkları biliniyor.
Medreseler genellikle vakıflar aracılığıyla
yönetildiğinden özgür şekilde işliyordu. Bilim
adamları yalnızca bilimle uğraşıyor, dolayısıyla
yöneticilerden uzak duruyorlar; düzenli tartışmaları
özgür bir ortamda yapıyorlardı. Ermenek Tol
Medrese’de, avludaki havuzun özellikle astronomi
dersleri için kullanıldığı düşünülüyor.

Ermenek Tol Medrese’de
öğrenci odalarının yer aldığı
eyvanlardan bir ayrıntı.
Odalara basık kemerli
kapılardan giriliyor.
Detail of the iwan flanked by
student rooms. The arched gates
open to the rooms.
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The scholars teaching at medreses are recorded to
have been well educated. Students studied not only
religion but also natural sciences, philosophy and
astronomy. Medicine was also taught at medreses
as well as in hospitals. Experimental astronomy was
taught generally at observatories, but it is known
that some medreses had the study of it. Abdülcavid
and many other popular astronomers of the era
made observations at medreses.
The medreses were directed via foundation, and
they were free. Science was the whole occupation
of scientistists, so they expressed ideas and opinions
freely without any hindrance on the part of the
rulers.
In Ermenek Tol Medrese, the pool in the open
court is thought to have been used, particularly in
the astronomy classes.

Medreselerdeki öğrenciler yalnız ders almakla
kalmıyor; medresenin gündelik işlerini de yapıyordu.
Ayrıca bunun için harçlık da alıyorlardı.
While attending the classes, the medrese students were
expected to carry out daily work for which they were
paid.
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ULU CAMI
Eski Ermenek’te bütün şehre ve göle hâkim
bir yerde konumlanan özel bir yapı, Ulu Cami.
Karamanoğullarının en güzel camilerinden ve
erken dönemde yapılmış olması nedeniyle
Karamanoğulları mimarisi açısından büyük bir
önem taşıyor. Karamanoğlu Mahmud Bey’in
1302-03 tarihlerinde yaptırdığı camide anıtsal bir
son cemaat yeri bulunuyor.
Ulu Cami’nin “son cemaat yeri”nin kurgulandığı
Anadolu’daki ilk cami olduğu belirtiliyor. (60)
Ulu Cami’de son cemaat yeri batı yönünde
ve neflere dikey düşüyor; yani Osmanlı
camilerindeki gibi kıble duvarına paralel değil.
Yine Ermenek’teki Sipas Camisi ve Akça Mescit’in
son cemaat yerleri aynı konumdadır.
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Dominating the city and the lake, Ulu Cami is located on
the older part of Ermenek. It is one of the most beautiful
mosques of the Karamanids, and among the most
significant structures of Karamanid architecture since it
dates back to the early Karamanid period. It was built by
Mehmet Bey of Karaman between the years 1302 and
1303. And it bears a monumental late comers’ porch.
Ulu Cami is claimed to have been the first mosque
whose late comers’ area was structured for the first
time in Anatolia.(60) The late comers’ gallery is directed
westwards and runs vertical to the naves, that is, it is
not parallel to the kibla wall as expected in the Ottoman
mosques. The latecomers’ galleries in Sipas mosque
and Akça Mescidin in Ermenek as well, are similarly
positioned.

Ermenek Ulu Cami’de son cemaat yeri mihrap duvarını dikine kesiyor.
In Ermenek Ulu Cami, the newcomers’ porch runs vertical to the mihrab wall.

Son cemaat yerinde harime açılan kapının orijinal
ahşap kanatları üzerinde sülüs hat yazısıyla yazılan
1302-1303 tarihli kitabede Karamanoğlu Mahmut Bey
tarafından yaptırıldığı yazıyor. Aynı kapının iç yüzündeki
kemerin üzerinde son cemaat yerinin Hacı Seydi Ali
tarafından 1543’te tamamlandığı belirtiliyor. Caminin
moloz taş örgüsü Karamanoğulları döneminden kalma
ve son cemaat yerinin kesme taş örgüsü daha sonra
eklenmiş ya da tamir ettirilmiş görünüyor. (61)

The wooden wings of the door opening to harim have
the thuluth inscription dating to 1302 or 1303 that tells
that it was commissioned by Karaman Mehmet Bey.
On the inner sides of the same door wings, it is written
that the latecomers’ porch was completed by Hacı
Seydi Ali in 1543. The rag-stone wall of the mosque is
from the Karamanid period and the cut-stone walls of
the newcomers’ gallery appear to have been added or
repaired.(61)

Caminin mihrap önü kubbesi piramit külahlıdır ve
Anadolu Selçuklu geleneğine uyuyor. (62) Caminin
içindeki mihrap duvarına paralel sahınlardan biri
ahşap mahfelle bütünleşmiş. Yamaca yaslanmış olan
kuzey tarafı dışında cepheleri pencereli ve özellikle
mihrap duvarındaki pencereleri etkileyici Ermenek
manzarasına hâkim.

The dome above the mihrab is pyramidal cap and
follows the Anatolian Seljuk tradition.(62) One of the
aisles running parallel to the mihrab is combined
with the timber mahfil. Apart from the northern one,
all three façades have windows. And you can view
the scenic Ermenek landscape through the eastern
windows.

MIHRAP VE MINBER / THE MIHRAB AND THE MINBAR
Mihrap alçı ve çini süslemeleriyle
dikkat çekiyor. Mihrabın dış
çevresinde firuze renkli çini zemin
üzerine alçıdan ayetler bulunuyor.
Mihrabın kemer köşelerine firuze
çini üzerine alçıyla yıldızlı geçmeler
yapılmış. Üstte koyu mavi iki altıgen
levha ve Milet işi tabak mevcut.
Ahşap minberde oyma firuze renkli
motifler görülüyor.

The mihrab is notable with its plastered
and tiled decoration. The outer frame of
the mihrab is adorned with plasterwork
Koran suras on the turquoise coloured tile
background. The corners of the mihrab
arch are covered with star motifs of
plaster work on the background made of
turquoise coloured tiles. Above the mihrab
are located two hexagonal panels and a
Miletware ceramic dish.
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1435-36 yıllarına Meydan Camisi, döneminin en önemli yapılarındandı.
Dating back to the years 1435-1436; the mosque was one of the most significant structures of the era.

MEYDAN CAMISI-EMIR RÜSTEM PAŞA CAMISI
MEYDAN MOSQUE-EMIR RÜSTEM PASHA MOSQUE
Ermenek’teki Meydan Camisi’ni yapan usta
Karamanoğulları Beyliğinden günümüze ulaşmış iki
mimardan biri. Camiye adını veren kişi, caminin mimarı
Emir Rüstem Paşa. Meydan Camisi’nin ilk dikkat çeken
özelliği, cami yapısından ayrı bir yere konumlanmış
minaresi. Bugün minare ile caminin arasından yol
geçiyor.
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The architect who designed Meydan Mosque is
one of the two architects that we know from the
Karamanids. The mosque was called after its architect,
Emir Rüstem Pasha. The most interesting feature of
the mosque is the location of the minaret. The minaret
is separated from the main structure. Today, a road
passes between the mosque and its minaret.

SIPAS CAMISI
SIPAS MOSQUE

2011 yılında
restorasyon için
ibadete kapatılan
cami, 2014 yılında
yeniden açıldı. Anıtsal
çınar ağaçlarının
dibindeki cami
Ermenek’in bugünkü
çarşısının tam
ortasında. Serinliğini
çınardan ve dibindeki
Çınarlısu’dan alıyor.
It was closed to prayer
for restoration in
2011 and reopened
in 2014. Situated near
a monumental plane
tree, the mosque is a
prominent place in the
city centre. The spring
of Çınarlısu just near
and the plane tree
give the mosque its
coolness.

Ermenek Sipas
Camisi’ne serinlik
veren yaşlı çınar ağacı
The plane tree which
gives coolness to the
mosque

1306 yılında Karamanoğlu Mahmud
Bey’in oğlu Ebulfeth Alaaddin
Halil Bey tarafından; kareye yakın
dikdörtgen planlı, üzeri toprak damla
örtülü olarak yaptırılmış. Mihrabın bir
bölümü ve ceviz ağacından iki kapı
kanadı orijinal. Caminin minaresi de
maalesef günümüze ulaşmamış.

It was built by Ebulfeth Aladdin
Halil Bey, the son of Mahmud Bey of
Karaman in 1306. It has a rectangular
plan, almost a square, and an earth
roof. A part of its mihrab and the
walnut door wings are original.
Unfortunately, the original minaret has
not survived.
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YUKARI ÇAĞLAR CAMISI
Karamanoğulları döneminden kalan yine son cemaat
yerinin konumuyla ilgi çeken camilerden biri, Yukarı
Çağlar Camisi.
Cami dik bir yamaca oturtulmuştur ve yapımında yerli
kesme taşlarla yakındaki Sbide Antik Kenti’nden devşirilen
kabartmalı taşlar ve mimari parçalar kullanılmış.

YUKARI ÇAĞLAR MOSQUE
It is another mosque from Karamanids which is renowned
for its late comers’ area.
It was located on a steep slope and was built of local
cut-stone. Besides, local cut-stones together with some
architectural pieces and stones with relief, collected from
the nearby Roman city Sbide, were used.
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Bütünüyle ahşap minberi
Karamanoğulları’nın ağaç oyma
sanatının değerli bir örneği.
Caminin tavanını ahşap direkler
destekliyor. Taşıyıcı direkleri
kalem işi kırmızı boyalarla çiçek
ve yaprak motifleriyle bezeli.
2000 yılında restore edilmiş.
Its wooden minbar is a fine example
of the Karamanids’ wood work.
The roof is supported by timber
columns. The supporting columns
are adorned with carved flower
and leaf motifs of red colour. The
mosque was restored in 2000.

Yukarı Çağlar Camisi’nin orijinal ahşap
işçiliğinden bir ayrıntı

Yukarı Çağlar Camisi’nin yenilenmiş minberinin üzerindeki orijinal
ahşap süsleme

Detail of the original wood carving of Yukarı
Çağlar Mosque

The original wood engraving on the restored minbar of Yukarı Çağlar
Mosque.

YENIMAHALLE CAMISI
1258 yılında Karamanoğulları tarafından
yaptırıldığı düşünülen cami ilk yapıldığında,
kuşkusuz bugünkü hâlinden çok uzaktı. Caminin
en ilginç özelliği iki mihrabının olması. Orijinal
olan mihraplardan birisi içeride; diğeri ise dışarıda
bulunuyor. Yapının çoğu kısmı değişim geçirerek
günümüze ulaşamamış.

YENIMAHALLE MOSQUE
The mosque must have looked undoubtedly
very different when it was built in 1258 by the
Karamanids. The two mihrabs give the mosque a
unique character. One mihrab is inside and the other
is outside and both are original. Most parts of the
building have not survived.

Güneyyurt Yeni Mahalle Camisi’nin mihrabı
The mihrab of Yenimahalle Mosque.
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KIRAZLIYAYLA CAMISI
Başyayla ilçesi sınırlarındaki Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki cami, 1261
yılında Karamanoğulları tarafından yaptırılmış. Cami tümüyle tamir
ve restorasyonlardan geçmiş. Ancak orijinal kapısı hâlâ ayakta. Kapı
eskiden Ramazan aylarında kadınlar girişi olarak kullanılıyormuş.

KIRAZLIYAYLA MOSQUE
Built by Karamanids in 1261, the mosque is located in Kirazlı Yayla
in Başyayla. It has been completely renovated. However, its original
wooden door still survives. The door was once used as women entry
during Ramadan.

Kirazlıyayla Camisi’nin inanılmaz güzellikteki ahşap
işçiliğiyle göze çarpan orijinal ahşap kapısı
The wooden door of Kirazlıyayla mosque is notable with its
incredibly beautiful wooden engraving.

KARAMANOĞLU
HAMAMI
Karamanoğlu döneminden kalan hamamla
ilgili yeterince çalışma yapılmadığı için yapının
tarihiyle ilgili çelişkili ifadeler var. Bugün harap
hâldeki hamamın kubbeleri yine de görsel
açıdan oldukça etkili görünüyor. Hamamın
giriş, keselik, esas yıkanma bölümü, külhan ve
odunluk olarak beş bölümü mevcut. (63)

THE KARAMANID
HAMAM
Dating the Karamanid Hamam is a problem
because the site is not fully investigated. The
domes of the hamam are still spectacular
even if they are in bad condition. The hamam
consisted of five sections; the entrance, bathing
section, halvets (private chambers), furnace
room and woodhouse. (63)

Ermenek Karamanoğlu Hamamı’nın kubbesi
The dome of the Karamanid Hamam in Ermenek.
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YEDI ÜLÜKLÜ
ÇEŞME

YEDİ ÜLÜKLÜ
FOUNTAIN

Karamanoğulları döneminde
yaptırıldığı düşünülen çeşmenin asıl
yapım tarihi belli değil. Çeşmeye
adını veren yedi ülük, yani yedi
oluğundan gün boyu su akıyor.
Çeşmenin üzerindeki kitabeden
1859’da tamir gördüğü anlaşılıyor.
Üzerindeki ayna taşındaki yazı,
kabartma taş işçiliğinin en güzel
örneklerinden. Yazıda geçen, “O
Allah ki rüzgarları rahmetinin önünde
müjdeci göndermekte ve semadan
pampak bir su indirmekteyiz,
diriltelim diye bununla ölü bir beldeyi
ve sulayalım diye nice ürünleri …”(64)
bölümü, suyun ve gelen geçene
su dağıtma kültürünün ne kadar
önemsendiğine tipik bir örnek.

The fountain, which is thought to have
been from the Karamanid period, is not
dated yet. The wall fountain has seven
grooves, through which water runs
all day, which gives the name to the
fountain (Fountain with Seven Grooves).
The inscription on the fountain states
that the fountain was repaired in 1856.
One of the stone panels is among the
finest examples of stone relief which
survived today. It shows how important
it was to provide people with water:
“And He is who sends forth winds as
harbringers of his mercy so that when
they carry heavy clouds we drive them
towards a dead land and send down
water on it, and with it We bring forth all
kinds of crops. . .” (64)
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Uçurumun ucundaki Mennan Kalesi
Mennan Fortress is located at the edge of a cliff.
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MENNAN KALESİ

Mennan Kalesi, Açıkkır Dağı’nın doğusunda konumlanmış; doğusu, kuzeyi ve
güneyi çok dik bir kayalık üzerine yapılmış. Bu uçurumun tepesindeki kale için
olağanüstü etkileyici demek bile az. Her ne kadar ulaşımı neredeyse imkânsız
gibi görünse de bu zorlu yolculuğa değer.
Uçurumun dibine kadar araçla gittikten sonra yaklaşık bir saat kadar
tırmanmak gerekiyor. Yolda Ermenek’in yaban keçilerine rastlayabilirsiniz.
Kalenin bulunduğu yere çıkınca yaban keçileri dışında neden kimsenin
bulunmadığını anlıyorsunuz. Ama uçurumun tepesinde karşılaştığınız manzara
zorlu tırmanışını unutturuyor.
Kale kesme taştan, dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü olarak yapılmış.
Tonoz örtü ve kesme taş duvarları ve iki kulesi hâlâ ayakta.
Kalenin ilk yapım tarihi henüz tespit edilememiş. Ancak Karamanoğullarının
sık sık sığındıkları kalenin daha eski tarihlerde yapıldığı düşünülüyor.

MENNAN FORTRESS
Mennan Fortress stands in the east of the Açıkkır Mountain and is flanked
by a steep rock in the east, north and south. “Breathtaking” comes short of
expressing the effect of this cliff-top stronghold. It is worth enduring this hard
journey, though it seems almost impossible.
After driving to the bottom of the cliff, one should climb on foot for about one
hours to get to the fortress. On the way, it is most likely to come across wild
mountain goats of Ermenek.
Once you see the site of the fortress, you understand why nobody is around
but wild mountain goats. However, the scenery from the top of the cliff makes
you forget the enduring journey.
The fortress was built of cut stone with vaulted ceiling and had a rectangular
plan. Its ashlar walls and scenic towers are still visible.
It is not known when the fortress was built. However, the fortress, which the
Karamanids often used as a refuge castle, is thought to have been built earlier
than the Karamanid period.

Ermenek Mennan Kalesi, Beşik
Tonoz örtüsünden ayrıntı
Detail of the vaulted ceiling of
Mennan Kalesi, Ermenek
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KARAMANOĞULLARININ TARIHE VEDA ETTIĞI KALE
THE FORTRESS WHERE THE KARAMANIDS
DISAPPEARED IN HISTORY
II. Murad’ın Rumeli’de mücadeleye giriştiği 1442-1444
arasında, Karamanoğulları da Karamanoğlu İbrahim
Bey önderliğinde beylik topraklarını genişletmek üzere
Akşehir’den Ankara’ya kadar her yeri işgal etmişlerdi.
Bunun üzerine II. Murad Karamanoğlu topraklarına
sefere çıkmış ve Karamanoğullarının yağmasından
kat kat fazlasını yapmış ve en çok hasarı da Konya ve
Karaman’da vermişti. Bu sırada İbrahim Bey Ermenek’e
kaçmış ve barış istemişti. (65)
Daha sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında İbrahim
Bey yine Osmanlılar aleyhine çalışmaya başlamış ama
sonunda Fatih’le de anlaşmaya varmak durumunda
kalmıştı. Böylece Akşehir, Seydişehir çevresini Osmanlı’ya
bırakmış ve eski merkezine çekilmişti.
İbrahim Bey’in ölümü üzerine yerine oğulları Pir Ahmed
Bey ve Kasım Bey beylik mücadelesine girişmişlerdi.
Osmanlı’nın desteğiyle tahta geçen Pir Ahmed Akkoyunlu
ve Venediklilerle anlaşmalar yapınca, Fatih 1467’de
Konya ve Gevale kalesini ele geçirerek Karaman
merkezindeki usta ve zanaat erbabının İstanbul’a
sürülmesini emretmişti. (66) Bunun gerçekleşmesi için
bölgeye gelen Rum Mehmed Paşa Karaman memleketini
yağmalamış ve Karamanoğulları’na karşı acımasız bir
tutum izlemişti. Bunun üzerine Karaman kardeşler, Pir
Ahmed ve Kasım Bey, Konya üzerine yürüdüler. Daha
sonra Karaman kardeşler İshak Paşa ve Gedik Ahmet
Paşa’dan çok çekmişler ve Pir Ahmed’in ordusu Mut’ta
İshak ve Gedik Paşa’nın ordusuna yenilmişlerdi. İşte
bu sırada Karaman kardeşler, bugün Mennan Kalesi’ne
sığındılar ve Osmanlı’ya karşı direndiler. Ama Pir Ahmed
1474’te Mennan Kalesi’nde yakalandı ve Mennan’ın
surlarından aşağıya atıldı. (67)
Kasım Bey, Fatih’in oğulları arasındaki mücadelede
Cem’in yanında yer aldı. Ancak bilindiği gibi Cem Rodos’a
kaçıp, orada da esir düşünce Kasım Bey II. Beyazıd’la
anlaşmak zorunda kalmıştı. Ölümüne kadar hüküm sürdü
ve 1483’te vefat etmesiyle Karamanoğulları’nın ülkesi
kesin olarak Osmanlı’nın idaresine geçmiş oldu.
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When Murad the II fought for the existence of
the Ottoman state in Rumeli between 1442 and
1444, the Karamanids had come to occupy the
area covering the cities from Akşehir to Ankara
as a result of their effort to enlarge the land of
the Principality, under the leadership of Karaman
İbrahim Bey. So Murad the II started an expedition
to the Karamanids’ land, carrying out more looting
than the Karamanids, and gave the greatest
damage to Konya and Karaman. In the meantime,
İbrahim Bey fled to Ermenek and asked for peace.
(65)
During the period of Mehmet the Conquerer,
İbrahim Bey struggled against the Ottomans but
eventually, he had to make an agreement with
Mehmet the Conquerer. According to the treaty, he
left Akşehir and Seydişehir with their surrounding
area and withdrew to the old centre.
The death of Ibrahim Bey of Karaman resulted
in conflicts between his sons, Pir Ahmed Bey
and Kasım Bey. When Pir Ahmed Bey, who took
the power with the support of the Ottomans,
became ally with the Venetians and Akkoyunlus,
the Ottoman Sultan Fatih captured Konya and
Gevele fortresses in 1474, and ordered all the
artisans in Karaman to be sent into exiles.(66) Rum
Mehmed Pasha followed a cruel policy against the
Karamanids, coming to Karaman to execute the
order. The Karaman brothers marched towards
Konya. But the Ottoman Gedik Ahmed Pasha forces
defeated Pir Ahmed in Mut. Upon this defeat,
they withdrew into the fortress of Mennan. They
resisted against the Ottoman army. However the
Ottomans captured Pir Ahmed in Mennan Fortress
in 1574, and they threw him off the cliff.(67)
So Kasım Bey had to make a peace with Beyazıd
II. He ruled the Karamanids until he died in 1483,
and then the land of the Karamanids passed wholly
under the rule of the Ottoman state.

Ermenek’ten Gülnar’a gidiş yolu üzerinde
(yaklaşık 27 km) Mennan Kalesi ayrımına
varılıyor. Sağdaki yola girildikten sonra
3 km kadar toprak bir yolda ilerlemek
gerekiyor. Yolda Ermenek’in ünlü yabani
dağ keçileri ile karşılaşma olasılığı var.
Zaten Mennan Kalesi’nin konumlandığı yeri
görünce neden sadece yabani dağ keçilerinin
buralarda inip çıktıkları anlaşılıyor. Ama
uçurumun tepesindeki manzara size zorlu
yolculuğunuzu unutturuyor.

On the main road from Ermenek to Gülnar
(approximately 27 km), you arrive minor
gravel road which is about 3 km leading to
Mennan fortress. On the way, it is most likely
to come across the wild mountain goats of
Ermenek. Once you see the site of the fortress,
you understand why nobody is around but
wild mountain goats. However, the scenery
from the top of the cliff makes you forget the
enduring journey.
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Devasa Torosları kendinden önceki tüm ziyaretçiler gibi
bir sığınma ve hayata yeniden başlama noktası edinen
Karamanoğulları’nın efsanevi macerası Mennan Kalesi’nde son
buldu. Karamanoğulları’nın uzun yıllar hüküm sürdüğü, yurt
edindiği bölge, artık Osmanlı Devletinin bir parçası olmuştu.
The legendary adventure of the Karamanids, who chose the mighty
Taurus as a shelter and a place to make a new beginning just like
the earlier settlers, ended in Mennan Fortress. The region over
which the Karamanids reigned and which they chose as their home,
became a part of the Ottoman Empire.
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OSMANLI KAYNAKLARINDA
ERMENEK
ERMENEK
IN THE OTTOMAN SOURCES
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ERMENEK MEVLEVIHANESI
Günümüze hiç kalıntısı ulaşmayan Mevlevihane’yle ilgili
bilgilere, ancak yazılı kayıtlardan ulaşılabiliyor. 1699’dan
itibaren Mevlevihane’nin şeyhi Ahmet oğlu Seyyid Hamza;
aynı yıllarda Sipas Camisi’nde de imam, hatip, Cuma şeyhi
ve vaiz olarak görev yaptığından, Mevlevihane’nin caminin
bitişiğinde olduğu düşünülüyor. Ermenek Mevlevihanesinin
Halit Bardakçı’nın belirttiği gibi Tekke Mescidinin bitişiğindeki
yerde olduğu konusunda araştırmacılar hemfikir.
Mevlevihane’nin Karamanoğlu Halil Bey tarafından 13331340 yılları arasında yaptırdığı düşünülüyor. Burası özellikle
Osmanlı döneminde etkin bir tasavvuf yapısıydı.

THE MEVLEVIHANE OF ERMENEK
The only information that we get about the Mevlevihane,
whose remains have not survived, is based on the Ottoman
sources. Given that Seyyid Hamza, the son of Ahmet, who
became the sheikh of the Mevlevihane from 1699 onwards,
was also the imam of the Sipas Mosque, it is believed that the
Mevlevihane was attached to the mosque. Researchers agree
that the Mevlevihane was located, as Halil Bardakçı claims, on
the site near to the Tekke Mescid.
It is thought that the Mevlevihane was built by Karaman Halil Bey
Çeşmenin üstü, hiç kalıntısı kalmamış eski
between 1333 and 1340. This place was a stronghold of Sufism,
Mevlevihane’nin olduğu yer
particularly in the Ottoman era.

The old Mevlevihane, whose remains disappeared, was
above the fountain.

OSMANLI KAYITLARINDA ERMENEK IN THE OTTOMAN
SOURCES
ERMENEK
Ermenek, Osmanlı kayıtlarında hep kaza olarak
geçiyor. 17. yüzyılda İçil/İçel eyaletine, 1864
yılındaki düzenlemelerle bu kez İçil/İçel-Adana
eyaletine bağlanmış.

the Ottoman sources. In the 17th century it became the sub-district
of Içil/İçel province, and with the new administrative changes in
1864, it became a sub-district of the province of İçil/İçel-Adana.

1910’dan itibaren Cumhuriyet dönemine kadar
ise Konya vilayetinde yer almış. Cumhuriyetin
kuruluşunun ardından 1924’te Konya vilayetine
ve 1989’dan bu yana da Karaman’a bağlanmış.

In 1910, it was included in the Province of Konya. In 1924,
following the foundation of Repuclic, it was included Konya
until 1989. Since then it has been a township of the Province of
Karaman.
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Ermenek was recorded as a kaza, an administrative division, in

EVLIYA ÇELEBI
Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı gezgini. Osmanlı dünyasının
coğrafyasını en kapsamlı biçimde anlatan Seyahatname’yi yazdı. 17.
yüzyılda yazılan kitap ilk kez 1848’de Kahire’de basıldı. Seyahatname,
İstanbul’da ilk kez 1896’da basıldı.
Evliya Çelebi was an Ottoman explorer who travelled in the 17th century.
He wrote a great travelogue Seyahatname in ten volumes, which combines
the most extensive geographical description of the Ottoman world. It was first
published in the 17th century in Cairo. The work was published in Istanbul in
1896, for the first time.

EVLIYA ÇELEBI’NIN
ERMENEK’I

ERMENEK IN THE WORK
OF EVLIYA ÇELEBI

Evliya Çelebi Ermenek’te gezmediği yer
bırakmamış. Ermenek’teki Firan Kalesi ise çok
etkilendiği kalelerden biri. Ermenek Kalesi için
“…kırmızı bir dağın en yüksek ve sarp yerinde
yapılmıştır. Doğuya bir kapısı olup 140 merdivenle
çıkılır. İçinde 40-50 kagir ev vardır.” ve “Allah için
insanlar bu evlerden aşağıya bakarsa gözü kararır.”
der. “Kalenin eteğinde ve kıble tarafında dereler
ve tepeler üzerinde yapılmış taştan 800 ev olup
hepsinin üstü toprakla örtülü.” olduğunu söylüyor
Evliya Çelebi. Ermenek’te 3 medrese, 3 sübyan
mektebi, seyyahlara mahsus 1 tekke, 1 Mevlevihane,
2 hamam, 17 çeşme ve 50 dükkan sayıyor.

Evliya Çelebi travelled all around Ermenek. The Firan
Fortress was one of the most impressive fortresses he
saw. He writes that Ermenek Fortress “. . . is built in
the highest and roughest place of a red mountain. On
the east façade is a gate led by a stairway with 140
steps. Inside 40-50 masonry houses” and he adds that
“For God’s sake if people look over they get dizzy”. He
says that “at the bottom of the fortress, in the direction
of Mekka, there are 800 hundred houses that are
built with stones, situated by the streams and on the
hills, all of which are roofed with earth. He counts 3
medreses, 3 elementary schools, 1 tekke for travellers, 1
Mevlevihane, 2 hamams, 17 fountains and 50 shops.

Tarihi Yukarı Çarşı
The historical market
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Göktepe Köyü’nde Büğlü Baba yatırının
yanındaki şifalı çamur
The healing mud near to the the shrine of
Büğlü Baba, Göktepe Village

GÖKTEPE (FARİSKE)
Bugün Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe’ye de giden
Evliya Çelebi köyden söz ederken o günkü ve daha
düne kadar kullanılan adı olan Fariske’yi kullanıyor.
“Fariske” köyünün evlerinin de toprak damlı olduğunu
söylüyor ve bugün bile ünlü olan “Büğlü Baba” yatırını
anlatıyor: “Büğlü Baba…şimdi yattığı yerde av avlarken
Hazreti Hızır gelmiş, bundan sonra tacını tahtını terk
ederek yetmiş sene burada ibadet etmiş ve öldüğü
zaman buraya defnolunmuştur. ’ diyerek yatırın
yanındaki çamurun frengi hastalığına, cilt hastalıklarına
iyi geldiğini yazmış.

When Evliya Çelebi mentions Göktepe village, which
is under the administration of Sarıveliler, he uses
the name, Fariske which had been the name of the
village until very recently. He tells about the village
houses with earth roofs as well as Büğlü Baba shrine.
He writes that “Büğlü Baba. . . . while hunting on
the site of his today’s shrine Saint Hızır came and
following that event, he abandoned his throne and
prayed here for seventy years, and so he was buried
here” and adds that the shrine mud had the healing
power for syphilis and skin diseases.

GÜNEYYURT’UN İNCI GIBI MAMUR EVLERI
THE PEARL-LIKE PROSPEROUS HOUSES OF GÜNEYYURT
Evliya Çelebi, Güneyyurt’tan söz ederken “Düz evleri
inci gibi mamurdur.” diyerek köyü övüyor. Halkının
şen olduğunu “bağ ve bahçeleri boldur” diye yazıyor.
Güneyyurt bahçeleri, bugün de çok güzeldir.
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Evliya Çelebi praises the village of Güneyyurt for
having “prosperous houses like pearls”. He states that
its people were joyful and “it had plenty of orchards and
gardens”. The Güneyyurt orchards are still very beautiful.

Aykadın Hanı’ndan bir bölüm
A section of Aykadın Inn

AYKADIN HANI
Ermenek’te tarihsel kaynaklarda bol bol adı geçen
hanların çoğu kayalarda doğal olarak oyulmuş
oyuklardır. Tilki Hanı, Aykadın Hanı gibi herkesin
bildiği hanlar bugün bize pek “han” gibi görünmese
de geçmişin yolcularına, seyyahlarına konaklama yeri
olmuş. Sarp Kilikya’nın geçerken çok zor olan iklim
ve yol koşullarında bu mağaralar sıcak bir yatacak
yer sağlamış. Ermeneklilerin çoğunun dedelerinin
babalarının hatta yaşayanların hanla ilgili hikâyeleri
var.

Evliya Çelebi, Aykadın Hanı’nı anlatırken
“…bu han büyük bir mağaradır, kemerli
bir kapı yapılarak han hâline getirilmiştir.”
diyor. Gerçekten de bugün hanın önündeki
örme duvar yapısı kalıntıları mevcut.
Aykadın Hanı, Ermenek’ten Karaman’a
ve Konya’ya yaya ya da atla, katırlarla
yolculuk edenlerin geceledikleri önemli bir
konaklama noktasıydı.

The inns in the Ermenek sources are mostly caves
carved into the rock. The inns like Tilki Han and
Aykadın Han, which are known by everybody in
Ermenek, served as inns for an overnight stay, even
though we may hardly call them inns today. In hard
weather and road conditions of Rough Cilicia, these
inns provided the travellers with a warm overnight
stay. Many people from Ermenek have listened to
the stories told by their grandfathers or even by their
fathers who stayed in these inns.

According to Evliya Çelebi, Aykadın
Han was “a huge cave and it
became an inn by constructing
an arched gate”. In fact, today
one can see the remains of the
masonry wall. Aykadın Inn was an
important overnight stay for the
travellers heading for Karaman
and Konya.
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AYKADIN HIKÂYELERI
Cumhuriyet’in çağdaşlaşma ve okuma
seferberliğinde Ermenek’te Halimiye, Göktepe
(Fariske) ve Kazancı’da ilkokul vardı. Bu okulları
bitiren başarılı öğrenciler öğretmenleri tarafından
seçilerek çoğunlukla Konya’daki İvriz Köy
Enstitüsüne ya da Sarayönü Ziraat mektebine
gönderiliyor hatta bazıları Kayseri, Erzurum,
Ankara’daki meslek okullarıyla askeri okullara
gitmeye hak kazanıyorlardı. O günün koşullarında
bu okullara yaya ya da en lüks yolculuk olarak da
katırlarla ulaşılıyordu.
Bugün Ermenek’in ünlü insanları arasında yer
alan Sami Tunca, İbrahim Türker ve Dede Oğuz
Ermenek dışına okumaya gitmek için 1941 baharında
babalarıyla yola çıkarlar. Yolda katırcılar yola devam
etmekten vazgeçerler ve bunun üzerine üç çocuk ve
babaları, sağdan soldan aldıkları yol bilgileriyle yola

devam ederler. İlk günü Aykadın Hanı, ikinci günü
Dilendi Hanı’nda konaklarlar. Babaları ceketlerinden
yatak yaparak çocuklarını koyunlarına almışlar.
Büyükler hâlâ çarık giyermiş. Gece uyurlarken
bir gürültü patırtı olur. Bütün patırtıyı taze çarık
kokusuna gelen bir tilki çıkarmıştır. Bağrışmalardan
ve koşuşturmalardan sonra tilkinin ağzından çarık
alınır. Ertesi sabah Yellibel’e doğru yola devam
ederlerken tipiye yakalanırlar. Sonunda hava açar
ve yeniden yollarını bulurlar. Üç baba çocuklarını
sağ salim altı günde Karaman’a ulaştırır. Çocuklar,
yolculuğa dayanamayıp ölen bir askerden ve
hastalananlardan söz ederler. Sami Tunca’nın anılarını
kaleme alan Ermenekli Avukat Naci Sözen o koşullara
nasıl dayandıklarını sorduğunda Sami Tunca “Biz
çocuktuk ama içimizde uzaklara gitme, okuma ve
adam olma ateşi yanıyordu.” diye cevap verir.

AYKADIN HAN STORIES
One of the most interesting stories about Aykadın
Han is told by Sami Tunca, which was recorded by
Naci Sözen. Following the educational reform of
the Republic, new primary schools were opened in
Halimiye, Göktepe (Fariske) and Kazancı. The most
successful graduate students were selected and sent
to the Ivriz Village Institute in Konya or the Agriculture
School in Sarayönü, and sometimes to the schools in
Kayseri, Erzurum and Ankara as well as the Military
Schools. The only way to get to those schools was
either on foot or by mules which could be counted as
the most luxurious class.
Among those students, Sami Tunca, Ibrahim Türker
and Dede Oğuz, who are well-known men of Ermenek
today, set off on their journey in spring 1941. On
the road, the muleteers gave up due to the weather
conditions so the three children and their fathers went
on with the help of the people on their way. On their
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first night they stayed at Dilendi Han and on the
second day, they stayed at Aykadın Han. Their
fathers used their coats as mattresses and slept
with their children. The elderly people were still
wearing rawhide shoes. In the night there was
a big clatter. A fox came to the inn, smelling the
fresh animal skin. After a noisy commotion, they
were able to grab the shoe from the mouth of the
fox. The next morning on the way to Yellibel they
were caught in a blizzard. Eventually, the weather
calmed down and they found their way. The three
kids and their fathers arrived Karaman in six days.
The kids told about a soldier who got sick and
died on the road. Naci Sözen asked Sami Tunca
how they could stand such a hard journey while
he was writing the story. And he answered that
“We were children but deep inside us the fire was
burning for being a learned man”.

Aykadın Hanı’nda geceleyen yolcular, yollarına
devam edip ağır kış koşullarıyla karşı karşıya
kaldıkları Yelli Bel’i aşarak Karaman’a ulaşmak
zorundaydılar. Bu zorluyolculuğu kışları aşmak
nerede ise olanaksızdı.

After staying overnight in Aykadın Han, the travellers had
to go on their journey, crossing the passage of Yellibel,
where they were exposed to the full force of winter, to
reach Karaman. It is almost impossible to make this hard
journey in winter.
Kayapınarı Çeşmesi

Yelli Bel
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ERMENEK GEÇMİŞİNİN
BUGÜNE YANSIMASI
Ermenek
Ermenek antik
antik mezarlarıyla,
mezarlarıyla, aslan
aslan rölyefleriyle,
rölyefleriyle, tarihsel
tarihsel
camileri,
camileri, medreseleriyle,
medreseleriyle, evleriyle
evleriyle birlikte
birlikte etkileyici
etkileyici dağ
dağ ve
ve
göl
göl manzaralarıyla
manzaralarıyla sıradışı
sıradışı ölçekte
ölçekte kültürel
kültürel miras
miras ve
ve doğal
doğal
güzellik
güzellik ortaya
ortaya koyuyor.
koyuyor. Torosların
Torosların etkileyici
etkileyici zirveleriyle
zirveleriyle
çevrili
çevrili olarak
olarak onurlu
onurlu geçmişini
geçmişini sade
sade bir
bir biçimde
biçimde yansıtıyor.
yansıtıyor.

ERMENEK:
THE REFLECTION OF THE PAST
Ermenek
Ermenek boasts
boasts an
an exceptional
exceptional amount
amount of
of
cultural
heritage
and
natural
beauty
–
with
cultural heritage and natural beauty – with its
its
ancient
ancient tombs,
tombs, lion
lion reliefs,
reliefs, historic
historic mosques,
mosques,
medreses
medreses and
and houses
houses along
along with
with dramatic
dramatic
mountain
mountain and
and lake
lake scenery.
scenery. Surrounded
Surrounded by
by
the
the dramatic
dramatic peaks
peaks of
of the
the Taurus,
Taurus, itit modestly
modestly
reflects
its
dignified
past.
reflects its dignified past.
Bütünüyle kayalıkların üzerine oturmuş eski evler
The old houses that were completely built onto the rock
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DÜNDEN BU GÜNE
FROM THE PAST TO THE PRESENT

ERMENEK
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ESKİ ERMENEK

OLD ERMENEK

Eski Ermenek, antik Germanikopolis Nekropolü’nün
üzerinde oturuyor. Nekropolis’in düzlüğe doğru inen
alt yamaçlarında eski Ermenek sokakları, camileri,
çeşmeleri ve evleri aşağıdaki vadiye doğru uzanan
ve genişleyen yeni Ermenek ile olağanüstü Ermenek
Turkuaz Gölü’ne bakıyor. Kayalığa oturmuş eski
sokaklardan en tepedekilerde kalanların çoğunun
altında antik mezarlar duruyor. Evlerden bazıları sit

The old city lies on the ancient Germanicopolis
Necropolis. Down at lower skirts of the necropolis
hill, the old streets, mosques, fountains and houses
look over the Turquoise Lake and the expanding new
city which lies next to the valley. The houses in old
streets, which are positioned on the higher parts of
the rock, have ancient graves beneath their bottom
floor.

alanında bulunduğu için boşaltılmaya başlamış.

Some of these houses have been evacuated
since they are in the protected area. Most of the
houses, some of which have been restored, are
under protection. The old city is composed of
Maraspoli Cave which is supplying drinkable water
and electricity to the city; Ulu Cami which was one
of the first buildings of the Karamanids; Yedi Ülüklü
Fountain, a Karamanid building; the old timber shops
and the masonry walled houses with two stories and
with wooden balconies

En üstteki sokakların çoğu koruma altına alınmış
ve bazı sokaklarda eski evlerin restorasyonu
tamamlanmış durumda. Ermenek’e su veren ve
elektrik santralini çalıştıran suların bulunduğu
Maraspoli Mağarası, Karamanoğullarının ilk
yapılarından Ulu Cami, yine Karamanoğulları yapısı
Yedi Ülüklü Çeşme, ahşap kapılı eski dükkanlar,
çevresindeki iki katlı taş örme, ahşap balkonlu evler
eski Ermenek’in merkezini oluşturuyor.

Eski Ermenek’ten bir ev
A house in the old Ermenek
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Eski Ermenek’in çarşısındaki dükkanlar. Ahşap kapılarını bugün
artık açan kalmamış. Eski camiler, avganlar, hamamlar ve
özellikle eski “örtmeli evler” dar labirent sokaklarda yeni binalara
yoldaşlık etmeyi sürdürüyor.
The shops in the old market. Nobody opens their wooden doors today.
The old mosques, cisterns, hamams, and particularly the old “bridge
houses” (örtmeli ev) in the labyrinthine alleyways continue to to
accompany the new ones.
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ERMENEK EVLERİNİN KAPILARI, PENCERELERİ, TAŞ DUVARLARI
THE ENTRY DOORS, WINDOWS, STONE MASONRY WALLS
OF ERMENEK HOUSES
Hem Ermenek şehir merkezinde hem de Ermenek’in çevresindeki
kasaba ve köylerdeki evler taş örme duvarlarıyla, ahşap bordalarıyla,
ahşap çıkma ya da balkonlarıyla yöreye özgü mimarinin olağanüstü
güzel örneklerini sunuyor.
With their stone masonry walls, wood carved doors and cantilevers
(çıkma in Turkish) or balconies, the houses are the most beautiful
examples, specific to the region’s architecture, both in the city centre and
in the surrounding villages and hamlets.

Yukarı Çağlar Köyü’ndeki bir
evin ahşap oyma kapısı
The wood-carved door of an
old house in Yukarı Çağlar

Eski bir Ermenek evinin taş penceresi
The stone window of an old Ermenek
house

Balkusan Köyü’nde çok iyi yerel
ustaların taştan ördüğü, 100 – 150
yaşındaki pek çok köy evinden biri.
One of the many 100 – 150 years old
houses which were built by the skilful
local masons.
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Çamlıca Köyü evlerinden ve evin dedesi
A village house and its resident, Çamlıca Village

Sönmezler Konağı
The Konak of Sönmezler

185

Balkusan Köyü’nde bir köy evinin bordası
The entry door of a house in Balkusan Village

ETKİLEYİCİ BORDALAR
Ermenek’teki eski evlerin ister merkezde ister dışındaki
yerleşmelerde olsun hemen hepsinin gösterişli “borda”
denilen ahşap giriş kapıları vardır. Bu büyük kapılar aynı
zamanda atlarla girilen büyük ambar kapılarıdır. Evler
bakımsız görünse de etkileyici “borda”larıyla hâlâ zamana
meydan okuyorlar.

CHARMING ENTRY DOORS
Ermenek houses, either in the city centre or in the outer
settlements, the richly decorated main door, which is called
“borda” by the locals, is a common architectural element.
These big entry doors also open to the cellars and barns,
so they allow horses to enter. With their stunning doors,
the houses stand the test of time, though they seem to be
neglected.
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Eski bir Ermenek evinin bordası
The entry door of an old Ermenek house

IZGARLAR KONAĞI
Çamlıca Köyü’nde bulunan
Izgarlar Konağı yörenin en güzel
konaklarından biri. Koruma altındaki
ev restorasyonunu bekliyor. Detaylı
tavan süslemeleri döneminin ahşap
işçiliğinin en güzel örneklerini veriyor.

THE KONAK OF
IZGARLAR
The Izgarlar Konak in Çamlıca Village
is one of the most beautiful konaks
of the region. The konak is under
the protection and waiting for its
restoration. The intricately carved
wooden ceelings probably display the
most beautiful examples of its era.

Izgarlar Konağı’nın pencerelerinden
Çamlıca Köyü manzarası
The view of Çamlıca Village through the
windows of the Izgarlar Konak.
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ÖRTMELİ EVLER
Bir bakıma “köprü evler” olarak tanımlanabilecek
Ermenek’in “örtmeli evler”i, Ermenek’in kaya
yapısına bağlı olarak geliştirilmiş özgün bir yapı
sistemi. Ermenekli taş ustaları, evleri yaparken
Torosların kalkerli yapısından yararlanma yoluna
giderek evleri bir bölümünü en yakın kayaya
uzatmışlar. Genellikle iki-üç katlı evlerin ikinci ya da
üçüncü katındaki bir bölme, kayalıklara doğru ahşap

Ermenek’te eski bir örtmeli ev
An old bridge house in Ermenek

kirişlerle uzatılmış ve uzatıldığı kayayı kaplayacak ya
da kayada son bulacak şekilde tamamlanmış. Bölme,
ikinci ya da üçüncü katta olduğundan kirişin altındaki
boşluklar kamuya açık olarak geçiş, yol olmuş.
Böylece örtmeli evler, altından yol geçen köprü evler
hâline gelmiş

THE BRIDGE HOUSES

Ermenek’te Orhan Çetin evi. Avluya bakan evin
önünde bir çeşme bulunuyor.
A fountain in front of the Orhan Çetin house which
looks over a courtyard.

The “örtmeli” houses of Ermenek, which can
be described as bridge houses, show a unique
architecture that has been constructed via rocks due
to the structure of the region. While constructing
these houses the old masons extended them over
the nearest rocks, taking the advantage of the karstic
structure of the Taurus. These houses are generally
two or three-storey houses and a section of the house
is extended to the rock by wooden beams. As the
extended section is either on the second or on the
third storey, it provides a bridge under which a public
road passes. They thus become bridge houses.

Ermenek’te Orhan Çetin evinin
mimari çizimi. Mimar Ayçe Çetin.
Architectural drawing of Orhan Çetin
house, by the architect Ayşe Çetin
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Ermenek’te şehrin tam
merkezindeki Susanlı konağı
The Susanlı Konak in the
centre of Ermenek

Dik yamaçlardaki eski
‘DAM EV’ler.
The old “flat roofed” house
located on a steep slope.
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BAĞARASI
Eskiden Ermenek’in hemen altından
akan Ermenek Göksuyu’nun ve
bugünkü Turkuvaz Gölü kıyısında
serilen yeşil bölgede Ermenekliler
bağları yayılıyor. Bu bağlarda,
üzüm, ceviz, elma, incir ve nar
yetişiyor. Bahçelerin kenarlarındaki
sıra, kater dedikleri meyve
ağaçlarına, orta bölümler ise
maldan dedikleri sebze bahçelerine
ayrılmış. Her bağda yazları
kullanılan bir bağ evi bulunuyor.

THE ORCHARDS
Right at the bottom of the town, in
the green countryside of the former
Ermenek Göksuyu and today’s
Turquoise Lake’s shores, the orchards
of the locals are spread. In these
orchards, they grow grapes, walnuts,
apples, figs and pomegranate. The
outer borders of the orchards, which
are called katers, are left for the fruit
trees whereas the middle sections are
kept for vegetable gardens, which is
called maldan. In every orchard, there
is always a country house.
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BAĞLARA GÖÇ

MIGRATION TO ORCHARDS

Sahillerde deniz kenarında yaşayanlar sıcaktan
bunaldıklarında yukarılara yaylaya çıkarlar.
Ermenekliler yazları aşağıya, kenarlarında
derelerin aktığı bağlarına inerler.
Kış hazırlıklarını yapmak için, etlik için, pekmez
kaynatmak için, domates kurutmak, salça
yapmak için, erik kurutmak, bulgur yapmak
için.

Those who live in the coastal towns go up to the
high plateaus to feel cool in summer.
The local Ermenek people go down to their
orchards by the rivers in summers to make winter
preparation –to dry meat, to boil grape molasses,
to dry tomatoes, to make tomato paste, to dry
plums, to make bulgur (cracked and boiled wheat)
etc.
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SANTRAL PARKI

THE SANTRAL PARK

Ermenek’in içinden akan Değirmen Deresi’nin iki
yanında düzenlenmiş park, bugün Ermeneklilerin gözde
dinlenme alanlarından biri. Parktaki çınar ve upuzun
doğal kavak ağaçları suyun kenarında oturanlara serin bir
ortam sunuyor.

The Santral Park is located on both sides of the
Değirmen Stream which is flowing through the city.
Today, it is a popular refreshment area among the
people of Ermenek. The plane trees and the tall wild
poplar trees by the stream offer a cool setting.

Ermenek’e hâlâ elektrik sağlayan santral bu parkın
içinde. 1934’te Hasan Halet Işıkpınar’ın kurduğu su
santraliyle Ermenek, Türkiye’nin elektriğe kavuşan ilk
ilçelerinden biri. Cumhuriyet Dönemi elektrik santralini,
duvara çaktıkları eski plakalarıyla, Maraspoli’de
sergilediği eski vanalarıyla anıtsal bir değere dönüştüren
Ermenekliler, tarihsel ve kültürel varlıkların dünden
bugüne nasıl taşınacağının güzel bir örneğini sergiliyorlar.

The hydroelectric plant delivering electricity to
Ermenek is in this park. With the power plant
installed by Hasan Halet Işıkpınar in 1943, Ermenek
became one of the first counties to have electricity.
Displaying the original water valves and original
plaques on its walls, Ermenek people created a
monumental cultural value out of a simple power
plant.
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Santral Parkı’nın içindeki
elektrik santrali
The hydroelectric plant in
the Santral Park

Elektirik santralinin, Maraspoli Mağarası’nda ki 1934’den
bu yana görev yapan açma kapama vanaları.
The valves of the hydroelectric plant have been operating
since 1934, in Maraspoli Cave.
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ERMENEK’İN YAŞAYAN YAYLALARI
Ermenek, bugün Yörüklerin hâlâ eski yaşamlarını sürdürdüğü yaylaları
ile de özel bir yer. Yaz gelince bu güzel yaylalarda sık sık sürülerini
otlatan Yörüklere rastlıyorsunuz.

THE LIVING PLATEAUS OF ERMENEK
Ermenek is a special place with its yaylas, the high plateaus where groups of
nomadic herds, the yörüks, carry on their traditional life. In the summer, you will
come across the yörüks along with their flocks pasturing in these beautiful yaylas.
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Kamış Yayalası’nda Köselerli Yörükleri
The Köselerli Yörüks in the plateau of Kamış
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Fotoğraf/Photo: Osman Koçak

Ermenek yaylalarına her yaz çevre il ve ilçelerden The Yörüks from surrounding provinces and counties move to
Yörükler göçüyor. Keçilerini, koyunlarını, ineklerini Ermenek yaylas. They travel with their flocks of sheep and goats
beraberinde getirip, çadırlarını kuruyor ve
and once they install their tents they stay until Autumn. Each
sonbahara kadar kalıyorlar. Her aşiretin göçtüğü
tribe pick a definite plateau to move to every year.
yayla başka ve her sene aynı yaylaya çıkıyorlar.
The Tekeçatı Yayla is hosting the Köselerli tribe who moves
Tekeçatı yaylasına, Mut’tan Köselerli Yörükleri
from Mut. They pasture their sheep and goats in the same
geliyor ve yaz boyunca hep aynı yerde sürülerini
plateaus. They live on animal breeding. Their flocks’ breeding
otlatıyorlar. Yörükler hayvan yetiştirerek
season is generally in spring so by the time they move to the
geçiniyorlar. Sürüler genellikle baharda yavruluyor plateaus in late spring or early summer they start to produce
böylece bahar sonunda ya da yaz başında
cheese and butter. In the Ermenek markets, thanks to the
yaylaya çıktıklarında sağdıkları sütten peynir ve
Yörüks, it is easy to get any goat or sheep fresh home-made
yağ yapmaya başlıyorlar. Yörükler sayesinde
production, including milk, yoghurt, cheese and butter.
Ermenek’te keçi ya da koyun sütü, yoğurdu,
Some of the Köselerli Yörüks who have permanent dwellings
peyniri, yağı olmak üzere taze ev yapımı olarak
for winter use in Yeşilköy, in Mut move to Kındam Pasture
ulaşmak her zaman mümkün.
near Dalmaçalı Forests, where water resources are abundant.
Kışları Mut ilçesine bağlı Yeşilköy’de oturan
Köselerli Yörüklerinden bir kısmı Dalmaçalı
ormanlarının yakınındaki suyun bol olduğu
yaylaya, Kındam Çayırlığına çıkıyorlar. Yaklaşık
110 – 120 km yolu eskiden keçileriyle birlikte bir
haftada geliyorlarmış.
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Transportation between the kışlak and yaylak is no longer done
in traditional methods. Now they use motor vehicles. They say
that in the old days, while they were travelling with their flocks
the same distance, which is about 110-120 km far, it took a
whole week to reach their destination.

Köselerli Yörükleri
The Köselerli Yörüks

Dalmaçalı Yaylalarına göçen Yörük dede. Mut
Güzelköy’den her yaz göçüyorlar.
An old Yörük man who moves to Damlaçalı Plateaus.
His tribe moves from Güzelköy, in Mut.

Köylerindeki nüfus şimdi azalmış. Kalanlar arasında
yaz geldiğinde çocukların okulunun bitmesini
bekleyip tatil olur olmaz yaylaya çıkıyorlar. Eskiden
tüm Yörükler kilim, halı, çul-çuval dokurlarmış ancak
artık dokuma tezgahları bir kenara atılmış. Yine de
Yörüklerin çeyizlerinden kalan birkaç parça hâlâ köy
evlerinde duruyor. Ermenek şehrinde semer yapan
ustalar hâlâ Yörüklerden dokuma çuvalları bulup
satın alıyorlar ve semeri süslemek için kullanıyorlar.

In their villages, the population is decreasing. They
wait till the end of the academic year so that they
move with their children. In the old days, they were
weaving rugs and kilims but the weaving looms are
no longer used. Nevertheless, in the local villages, it
is still possible to see some of the woven pieces by
the Yörüks. The saddlers in Ermenek still might find
a chance to find and buy Yörük handwoven sacks to
decorate the saddles that they are making.

Kindam Boğazı’nda yazları hala
konaklamak için kullanılan mağaralar.
The caves in Kındam Gorge are still used as
summer dwellings.
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YAŞAYAN ERMENEK
THE LIVING ERMENEK
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İsmail Usta’nın yaptığı bir at eyeri. El dokuması Yörük çuvalı, eyerin üzerine dikilmiş.
A horse saddle made by Ibrahim Usta. The handwoven Yörük sack is used to cover the saddle.

SEMERCİ İSMAİL USTA
Semercilik pek çok eski zanaat gibi yok olmaya
yüz tutan işlerden biri. Binek hayvanı ya da
taşımacılık için at ve eşekler kullanan artık yok
denecek kadar az. Buna rağmen Ermenek’teki
semerci ustanın semerlerine hâlâ alıcı çıkıyor.
Önce genellikle ceviz ya da çınar ağacından
yapılmış iskelete ot konmuş bir torba dikiyor;
ardından bir deri parçası geçiriyor. Deri, çuvaldızı
iyi batırabilmek amacıyla ıslanıyor. Üzerine keçe
çekiyor. Semer binek eyeri ise bir de üzerine
elde dokunmuş bir Yörük çuvalı parçası geçiriyor.
Böylece binici eyerleri süslü oluyor. Yük için
yapılan semerin ise pek süsü yok.
İsmail Usta on yıldır bu işi yapıyor. Dayısının
yanında öğrenmiş. Daha eskiden onun bildiğine
göre Ermenek’te on sekiz semerci varmış. Ancak
şimdi semer yapan bir tek kendisi kalmış.
Artık traktörler çıktığından beri eşeğe ata binen
pek olmadığından semere, eyere de ihtiyacı olan
pek kimse kalmamış.
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MASTER IBRAHIM
THE SADDLER
Saddle making is one of the old handicrafts on the
verge of extinction. There are scarcely any drovers
and horsemen that keep saddlers in business.
Nevertheless, the saddles made by the master saddler
still find buyers.
First, he stitches a bag of hay onto the skeleton, the
heart of saddle, then covers it with a leather piece. The
leather piece is sunken into the water so that the pack
needle could easily move. He covers it with felt. If the
saddle is made for riding then the felt is covered with
a Yörük sack piece. Thus the riding saddles become
very fancy. Driving saddles are not so elaborate.
Master Ibrahim has been doing this job for ten years.
He started learning how to make a saddle in his
uncle’s shop. Then there were eighteen saddlers in
Ermenek. Now there is no saddler except him.
Horses and donkeys gave way to motor vehicles so
there is not many who need saddles.

Demirci Halil Usta
The Master Blacksmith Halil

DEMİRCİLİK

Demircilik Ermenek’te kısa bir zaman öncesine kadar
yaygın mesleklerdendi. Eskiden dükkanlarda, tarlalarda,
çiftçilikte, at ve eşeklerde kullanmak üzere halkın
demir malzemelere duyduğu ihtiyaç elzemmiş. Örs,
çekiç, mengene, kazma, çapa, pulluk, nalça, atlar için
nal, nal-mıhı, köstek, üzengi, çakı, mangal, soba ayağı
gibi akla ne gelirse demirciye başvurulurken artık hem
malzemenin çeşidinde hem de sayısında azalma olmuş.
Eskiden Ermenek’te zanaat erbabı ve dükkanı çokmuş,
bu nedenle de bölgenin sanayisi konumundaymış.
Gazipaşa’dan, Anamur’dan, Gülnar’dan marangoza,
demirciye, semerciye, bakırcıya kadar her neye
ihtiyaç varsa Ermenek’e gelirmiş insanlar. O sıralarda
dükkanların ve atölyelerin çoğu Eski Ermenek’teymiş.
Bugün çarşısında tek bir demirci ustası var. Halil
Usta’nın dükkanı, yeni çarşıda bir evin temelini
oluşturan doğal kayaya oyulmuş. Kaya oyuğundaki
dükkanı nedeniyle yörede “indeki demirci” olarak
tanınıyor. Dükkanının sahibi üstteki kayanın üzerindeki
evde yaşıyor.
Halil Usta’nın demirci olmasını babası istemiş.
Tarlalarında çalışırken atının nalından bir çivi düşecek
diye aklı gidermiş. Çünkü o zamanlar bir nal taktırmak
dört yevmiyeye bedelmiş. Nal takmak, kazma yapmak
demirle ilgili ne varsa hepsinin yapımı çok emek ve
zaman isteyen işlermiş. Ancak teknoloji geliştikçe bu
işler artık çok daha kısa zamanda yapılır olmuş ve
sanayisi de artık seri üretim yapınca, demirci ustalarına,
nalbantlara duyulan ihtiyaç da azalmış.
Halil Usta çıraklığa 1977 senesinde başlamış. O sıralar
pek çok zanaatta olduğu gibi çok sayıda çırak olurmuş
dükkanlarda. Şimdi ise Ermenek’te kalan tek demirci
ustası ama o, yine de oğullarına bu işi öğretmiş. Oğulları
başka mesleklerde çalışsalar da ellerinde bir zanaat
olsun istemiş. Bugün Halil Usta, “indeki demirci” olarak
Ermenek’in son kalan birkaç zanaat ustasından biri.

BLACKSMITHING
Until recent times blacksmithing had been a
widespread craft in Ermenek. It was vital to have
iron tools in the agricultural fields, farming, horses
and donkeys. Now, iron tools are decreasing both
in number and in variety whereas in the old days a
blacksmith was making anvils, hammers, clamps,
diggers, mattocks, plough, heel iron, horseshoes,
horse-nails, shackles, stirrups, pocketknife, brasiers,
feets for stoves, that is, any iron tool that may come
to mind. In the haydays of crafts both the number of
craftsmen and shops were abundant, therefore it was
the industrial centre of the region. People from the
surrounding town and villages such as Anamur, Gülnar,
who needed blacksmith, saddlers, and coppersmith,
also came to Ermenek. Then, many of the shops were
located in the old part of the city.
Today, there is only one blacksmith in the new
centre. The shop of Master Halil is carved into the
natural rock, which is the basement of a house. He is
called the master in the cave after his rock-cut shop.
His land owner lives in the house above the shop.
It was his father who wanted him to be a blacksmith.
In the field a horse losing his horseshoe scared his
father out of his wits, for having a horse nailed a
horseshoe was as expensive as a daily wage. The
fitting of horseshoes, making a digger, in short
anything made by a blacksmith, needed a lot of
labour and time. With the new technology and new
developments in the industry the serial production has
been introduced so the need for blacksmiths is not that
vital anymore.
He started this artistry in 1977. There were many
apprentices in all crafts ateliers. But now he is the only
blacksmith in Ermenek and taught blacksmithing to his
children so that they would have a craft even if they
ware actually occupied with different professions.
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ERMENEK PEKMEZ HELVASI
Helvasını tatmadan Ermenek gezisi tam olmaz.
Ermenek’in tahin helvasının özelliği pekmezden yapılmasından ileri geliyor.
Helva, tahin, kuru üzüm pekmezi ve çöğen otunun karışımıyla elde ediliyor.
Başka hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor.
Büyük kazanlı makinelere pekmez konuyor ve ardından çöğen ekleniyor.
Çöğen maya işlevi görüyor. Pekmezle çöğen yaklaşık 2 saat kaynatılıyor.
Kaynamış çöğen otlu pekmeze dışarıda tahin ekleniyor. Eskiden makineleri
olmadan bakır kazanlarda kaynayan pekmezi iki kişi sürekli tahta küreklerle
karıştırıyormuş.
Bugün Ermenek helvası hâlâ geleneksel şekilde pekmezden yapılıyor. Hiç
şüphesiz kazandığı ünü hakediyor.

HALVA
A trip to Ermenek is not complete without sampling of its halva.
The ingredients of Ermenek halva are tahini, raisin molasses and white campion,
(called “cögen or çöğen in Turkish). No other ingredient is added.
Raisin molasses and white campion are mixed and put into big machine boilers.
White campion plant serves as yeast. Raisin molasses and white campion are
boiled for two hours. Then the mixture is taken from the boiler and tahini is added.
In the old days, two people would stir with wooden spoons during the boling
process.
Ermenek halva is still made of raisin molasses in the traditional way. There is no
doubt it deserves the recognition it has won.
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Pekmez ve çöğenin
kaynadığı kazan
The boiler in which molasses
and white campion are mixed

KIŞLACIK KÖYÜ VE ÇÖMLEKÇİLİK
Güneyyurt’un Kışlacık Köyü çömlekçilik imalatıyla daha yakın
geçmişe kadar önemli bir yer tutuyordu. Artık toprak kapların bir
kenara atılmasıyla ancak birkaç evde elden çıkarılmamış eski toprak
küpler, testiler görünüyor. Bir ya da iki yaşlı çömlek ustasına hâlâ
rastlanabiliyor ama çömlekçilik öğrenen genç kuşaktan hiç kimse
yok. Bu zanaati, ilk olarak Yorgo ve Petro adında iki Rum, Kışlacık
Köyü’ne öğretmiş.

KIŞLACIK AND POTTERY
Çömlekçi Usta hem kimse talep etmediği
hem de artık yaşlandığı için çömlek
yapmayı çoktan bırakmış.
A master potter who has stopped making
pottery not only because he thinks himself
to be too old for the profession but also
because there is no demand for it.

Until recently Kışlacık Village, in Güneyyurt has been an important
centre for pottery production. Now, since most of the clay pots have
been thrown out, only a few houses have some old clay vessels,
which are not disposed of yet. In the village, you may come across
one or two old potters but not even one young person to learn this
craft. The craftsmen who taught pottery to the village were the two
Rums (Ottoman Greeks), Yorgo and Petro.

BİR ATA BİR KEKLİK: KEKLİK KAFESLERİ
Aşağı Çağlar, özellikle üzüm bağları ve arıcılığıyla bilinse de keklik köydeki
herkesin ilgi alanına giriyor. Hemen her evde keklik kafesleri bulunuyor.
Eskiden keklik avcılığı serbestken içinde keklik taşıyan kafesle keklik avına
çıkılırmış. Keklikleri tuzağa düşüren kafesteki bir keklik, bir ata değiştirilecek
kadar değerliymiş.
Şimdi keklik avlama yasağından ötürü sadece birkaç yerde kafeste keklik
görülebiliyor. Köyde hâlen keklik kafesi yapan yaşlı ustalara rastlanıyor ama
onlar da artık yasak yüzünden çok fazla kafes talebi olmadığını söylüyor. Aşağı
Çağlar kafesleri günümüzde dekoratif özelliklerinden ötürü satın alınıyor.

ONE PARTRIDGE FOR A HORSE:
ARTRIDGE CAGES
In Aşağı Çağlar village everyone has a big interest for partridges, though it is
known for grapes vineyards and beekeeping. Almost in every house, there is a
partridge cage. The villagers used to go partridge hunting with another partridge
in a cage. The partridge that trapped other partridges in the countryside was
worth a horse.
Now hunting partridges is illegal so there are only a couple of cages in the
village. You can still come across the old master cage makers in the village but
they say that there is not as much demand for cages as in the old days. Today
the cages of Aşağı Çağlar are bought for their decorative qualities.
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EKMEK YAPIMI

BAKING BREAD

Bugün hâlâ Ermenek’te ve tüm
köylerinde ekmekler çoğunlukla
evlerde yapılıyor. Burada ekmek
“yufka” olarak tüketiliyor. Kadınlar
ekmek yaparken imece usulü
çalışıyorlar. Ateşler yakılıyor, hamur
yoğruluyor. Hamur oklavayla
açıldıktan sonra pişiriliyor.

In Ermenek and in the surrounding
villages, bread is mostly cooked at
homes. Ermenek bread is flat bread
(yufka in Turkish). Women prepare
bread through traditional practices
based on collective labour. They put
on fire, make the dough. After the
dough is ready, they roll dough by
using oklava, a dough roller.

Pişirilirken taze taze yufkalara
peynir, maydanoz, kıyma konularak
da bir kısmı hemen orada tüketiliyor
ve gelen geçene ikram ediliyor.
Pişirilerek kurutulan yufka uzun
süre dayanıklı bir hale geliyor.
Yeneceği zamanda hafiçe ıslatılarak
nemlenmesi sağlanıp sofraya
getiriliyor.
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While cooking they fill some of the
yufkas with cheese, parsley or minced
meat and eat a portion or two right
away. They also offer fresh bread to
the ones passing by.
The dried yufka is durable for a long
time. The bread is moistened and
brought to the table.

Ermenekli kadınlar bir
araya gelip ekmeklerini
pişiriyorlar.
Ermenek women are
making brea

Güneyyurt’ta geziye
gelen gençler için
ekmekler pişiriliyor.
Breads are being baked for
the young students visiting
Güneyyurt.

Ermenek hiç tatmadığınız
lezzetleri tadacağınız benzersiz
bir ziyafet diyarıdır: Bulgurcası,
batırması, deli böreği, bandırması,
pekmez helvası, arabaşı çorbası,
gayganası, kaynarcası ve daha
pek çoğu, hala eski yöntemlerle
hazırlanan yemekleri. . .

Ermenek yemeklerinin olmazsa olmazları: Batırma ve tarhanabaşı
In Ermenek, they accept Batırma and Tarhana as the sine qua non of Ermenek cuisine.

Ermenek is a unique land of taste
where you taste the delicious
aromas -bulgurca, a dish made
of bulgur and meat; batırma, a
bulgur dish; bandırma, a dish made
of yufka; molasses halva; arabaşı
soup; gaygana, a kind of pancake;
kaynarca and many other dishes
made in traditional ways.
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ERMENEK GÜL ŞERBETİ
Gül Ermenek için sembol değeri olan bir çiçek. Öyle ki mahallerine adını
vermiş. İlçenin Güllük ve Gülpazarı diye iki mahallesi var. Mis kokulu
pembe ve kırmızı gülleri ne yazık ki yılın sadece bir ayında açıyor. Yöre
halkı yüzyıllardır bu güllerden kendi usullerince gül şerbeti yapıp içerek
yazın sıcaklarına karşı mükemmel bir serinleme içeceği elde ediyorlar.

ERMENEK ROSE SYRUP
For the Ermenek people rose has a symbolic meaning. And several
neighbourhoods are named after it, such as Güllük and Gülpazarı. The pink
and red roses with softly sweet scent, unfortunately, bloom only for one
month. The locals have produced rose syrup for centuries, which is a perfect
refreshment drink during the hot summer days.
Gül şerbeti nasıl hazırlanır?
Önce olgunlaşmış güller toplanır ve yaprakları
ayrılarak yıkanır. Cam bir kavanoz içine bu
yapraklar konur ve üzerine soğuk su konarak
bir miktar limon tuzu eklenir ve ağzı kapatılıp
ve güneşe bırakılır. 10-15 gün içerisinde
kıpkırmızı olan ve tüm tadını ve kokusunu
suya bırakmış olan gül yaprakları süzülerek
sudan ayrılır. Geriye kalan gül şerbeti bir kaç
kez tülbentten süzüldükten sonra istenen
miktarda şekerlenerek ve biraz da buzlu su ile
seyretlilerek afiyetle içilir.
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Ermenek’te gözde
içeceklerden biri gül suyu.
Tatlı ama oldukça hafif
olduğu için de yazları
inanılmaz aromasıyla
serinletici bir etkisi olan gül
suyu, Ermenek ve çevresinde
yetişen güllerden yapılıyor.
Rose syrup is one of the
popular drinks in Ermenek. It is
a sweet but very light drink and
with its aroma it has a dramatic
refreshing effect.

How to make the rose syrup in Ermenek?
First, the mature rose petals are picked and
washed. They are placed in a glass jar and cold
water is poured onto. Lemon salt is added and
after closing the jar it is left in the sun for about
ten or fifteen days. Meanwhile, the water gets
the fragrance of the rose petals. Then the petals
are separated from the water. The rose water is
filtered by using a cloth several times and then
sugar is added according to taste. After adding
some more water with ice, it is ready to drink.

HER DERDE DEVA
ERMENEK ÇAYI: KAYNARCA

KAYNARCA: THE CURE FOR
EVERY DISEASE

Kaynarca, Ermenek’te yüzyıllardır içilen bir sıcak
içecek.

Kaynarca is an herbal tea which has been
consumed in Ermenek for centuries.

7-8 çeşit baharatın karışımından oluşan ve dibekte
dövülerek un kıvamına getirilip hazırlanan bir çeşit çay.
Son zamanlarda gençler tarafından biraz unutulsa da
aktarlarda bulmak mümkün.

7-8 herbs and spices are mixed and ground until
it reaches the consistency of flour. It is available in
the herbalist shops in Ermenek though the young

Tercihe göre baharatların yanına gül yaprağı kurusu ya
da nar çiçeği konularak da hazırlanabiliyor.

Dry rose petals or pomegranate flowers can be
also added according to taste.

Mide hazımsızlıklarına, gaz ağrılarına, soğuk algınlığı
ve gribe karşı oldukça etkili ve mis kokulu bir çay. Aynı
zamanda afrodizyak özelliği olduğu da belirtiliyor.

It improves digestion and reduces gases and cures
colds and influenza, and besides, it is very aromatic.
It is also believed to possess aphrodisiac qualities.

generation seems to have forgotten.
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ERMENEK’İN YÜZYILLARDIR
DEĞİŞMEYEN TATLARI
THE UNCHANGED TASTES OF ERMENEK
Ermenek yemek kültürünün her çeşidinde bir tek
şey değişmeden kalmış: Yerli ürünleri kullanmak.
Ermenek yemekleri özgün ve şaşırtıcıdır. Tatmak için
Ermenek’e gelin.
Ermenek mutfağı pek çok özgün tadı yüzyıllardır
koruyor. Bu durum daha çok üretim biçimlerinin pek
fazla değişmemesinden kaynaklanıyor.
Pekmez için şıra hâlâ şehranalarda sıkılıyor,
kazanlarda, odun ateşinde kaynatılıyor.
Buğday gene kazanlarda kaynatılıp bulgur ve yöre
deyimi ile düğürcük (ince bulgur) sayıları azalmış da
olsa su değirmenlerinde öğütülüyor.
Meyve kuruları ve domates güneşte kurutuluyor ve
salça da güneşte yapılıyor.
Bandırma, yani cevizli sucuk kazanlarda kaynatılan
pekmeze batırılarak güneşte kurutuluyor.
One thing remains constant across all the variety of
Ermenek food heritage: the focus on local ingredients.
Ermenek food is authentic and surprising. Come taste
our Ermenek
Ermenek cuisine has preserved many unique tastes
for centuries. This is largely due to the fact that the
ways of production haven’t changed much.
For extracting molasses (pekmez) syrup, grapes are
still crushed in the traditional must houses which are
known as şırahane (şehrana, in the local dialect) and
the syrup is boiled in big boilers on the wood fire.
Wheat is boiled in the big boilers and düğürcük, a
fine-ground bulgur is ground in the water mills though
they are decreasing in numbers.
All dried fruits are dried under the sun and tomato
paste is set outside under the sun.
Bandırma is a delicious walnut sweet (walnuts strung
on a thread and dipped into thickened pekmez) that is
still dried in the sun.
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ERMENEK’İN EĞRIMI VE EĞRIM KURUSU
ERMENEK EĞRİM (PINK TOMATOES) AND DRIED EĞRIM
Pembe domatesi yıllarca Ermenekli eğrim olarak adlandırdı ve
domates olarak da bir tek onu bildi.
Bugün pazarda eğrim ve domates ayrı ayrı satılır ve eğrime
domates demek biraz tuhaf karşılanır.
Mis kokulu ve sulu eğrim, tamamen organik olması, çok fazla
dayanmaması nedeni ile tüketilmesi ya da hemen işlenmesi
gerekiyor.
Bu nedenle günlük tüketilmeyen eğrimler hemen kurutuluyor ya
da salça yapılıyor. Kurutulan domatesler taş dibeklerde dövülüp
kışın yemeklerin özellikle batırmanın vazgeçilmez tadı, sosu
oluyor.
Ermenek people has called pink tomatoes eğrim for years and in
fact they have been the only variety of tomatoes that they grow.
Today in Ermenek markets, pink tomatoes and red tomatoes are
sold separately and if you want to buy pink tomatoes you have to
ask for eğrim.
The juicy intensely scented pink tomatoes are grown in full organic
conditions so they have to be consumed or processed in a short
period since they do not have long-term storability.
So they dry eğrims under the sun or make tomato paste if they
cannot consume on a daily base. Dried pink tomatoes are ground in
stone mortars and used as a sauce for dishes, particularly for batırma
(a bulgur dish), becoming an indispensable flavour in the winter.
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ERMENEK’İN MAŞI, KAKI VE TARHANASI
ERMENEK MUNG BEANS, DRIED FRUITS AND TARHANA
Marketlerde yeni karşılaşmaya başladığınız
maş, yüzyıllardır Ermeneklinin temel besin
kaynaklarından. Pilavı, çorbası, salatası ile özellikle
kış aylarının vazgeçilmez lezzetidir maş.
Ermenek tarhanası, Torosların ayran ya da
yoğurttan yapılan, bütün kış boyu bozulmadan
dayanan ve sabahların acı soğuğuna karşı dağlı
insanların en büyük silahıdır. Aynı zamanda
kavurması ise bütün gün tok kalmanızı sağlayan bir
muhteşem tattır.
Meyve kuruları Ermenek’te kak diye adlandırılır.
Yazları bağlarda yetiştirilen ve tüketim fazlası
meyveler (elma, erik vs. ) çekirdekleri çıkarıldıktan
sonra güneşte kurutularak kış boyunca, gerek hoşaf
gerekse çerez olarak bolca tüketilir.
Bu ürünlerin tamamı 1960 öncesinde çok sayıda
göçer Yörüklerin dağlarda dolaştığı yıllarda onlarla
‘trampa’ yani mal değişimi amacıyla da üretilirdi.
Yerleşik halk onlardan tereyağı, peynir, yoğurt alır
karşılığında da buğday, maş, kak, tarhana, un ve
meyve kurusu verirdi.
Mung bean, which has been recently introduced
into the markets, has been one of the main
nutrients in the diet of Ermenek for centuries. Mung
bean dishes, such as salads, pilafs and soups, are
indispensable, particularly in the winter.
Ermenek tarhana is a favoured food in the winter.
For these mountainous people, tarhana, which is
made from yoğhurt of the Taurus, is an important
weapon against the bitter cold mornings of the
winter. When fried, it becomes also a great delicious
dish which will keep you full all day.
Dried fruits are called kak. Fruits are separated
from their pits and set under the sun. Dried fruits are
consumed either as they are or as a compote.
All these products were made to exchange with
Yörük products before the 1960s, when more Yörüks
migrated to the mountains. Settled people used to
take butter, cheese and yoghurt in exchange for
wheat, mung bean, kak, flour and dried fruits.
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ERMENEK’TE HAYVANCILIK
ANIMAL BREEDING IN ERMENEK
Ermenek, dağlık bir coğrafyaya sahip
olduğundan büyük baş hayvan üretimi
açısından oldukça zor bir yöre. Aynı şekilde
ormanlık ve sarp bir yöre olması nedeniyle
de koyun-kuzu gibi küçük baş hayvanların
üretimi son yıllarda biraz artmasına rağmen
daha çok keçisi ile meşhur bir yöredir.
Son zamanlarda ormanlara girmesi
sınırlanmakla birlikte gerek yerleşik
çobanlar gerekse göçebe çobanlar hâlâ keçi
üretimine ağırlık vermektedir.
Dağlarda yayılan ve kekik, dağ çayı gibi
kokulu bitkilerle beslenen keçilerin etlerinin
lezzetine başka bir yerde rastlayamazsınız.
Since Ermenek is in a mountainous region, it
is a difficult area for cattle breeding. And as it
is a rugged and forest area, it is rather known
for its mountain goats than sheep breeding,
though there is a relative increase in sheep
production in recent years.
Recently, both local and nomad shepherds
are still occupied with goat breeding though
the use of the forest areas is now restricted.
In Ermenek goat meat is very delicious
because of local plants, such as thyme and
mountain tea.
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ERMENEK’TE CEVİZ VE SİNCAP(TEYIN)
ERMENEK WALNUTS AND SQUIRRELS
Ermenek denince ilk akla gelenlerin
başındadır ceviz ve sincap, yani yerel halkın
adlandırmasıyla ‘teyin’.

Ermenek also reminds you walnuts and
squirrels (teyin, in the local dialect).

Bağlarında ve yaylalarında yükselen ulu
ceviz ağaçları ve bu ağaçların doğal sahipleri
olan sincaplara özellikle bağarasında
gezerken her adım atışınızda rastlamanız,
seslerini dinlerken huzur bulmanız olasıdır.

While walking in the plateaus,
particularly in the Ermenek orchards,
in every step you can come across
squirrels, who are the original settlers of
walnut trees, and feel yourself at ease
listening to their calming sounds.

Ceviz aynı zamanda Ermenek için hem
yemeklerinde lezzet, hem de ekonomik bir
zenginliktir.

Walnuts are also important for their
economic value as well as for their high
flavour.

Şimdilerde eski talebi kalmamış olsa da
ceviz ağacından yapılan çeyiz sandıklarının
cazibesi hâlâ devam etmektedir.

Walnut chests still keep their charm
though there is not as much demand as
in the old days.
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FESTİVALLER, ŞENLİKLER
FESTIVALS, FIESTAS
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Ermenek ve çevresinde özellikle yaz boyunca pek
çok etkinlik gerçekleşiyor.
Ermenek’i geziyorsanız etkinlik takvimine de bir
göz atın. Bu festivallerden ve şenliklerden birine
bekliyoruz.
There are many events, particularly all along the
summer, throughout Ermenek and its environment.
If you are travelling to Ermenek and its environs, take
a look at the calendar of events awaiting you. We look
forward to seeing you at one of these festivals and
fiestas.

Festival Takvimi
Karacaoğlan ve Yayla Şenlikleri
(Sarıveliler, Küçükkarapınar Köyü)
Türk Dil Bayramı (Balkusan Köyü
Kiraz festivali (Sarıveliler)
Kardelen Şenliği (Sarıveliler)
Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali (Ermenek)

Haziran - Temmuz
13 Mayıs
Haziran
Haziran
Eylül

Calendar of Festivals
Karacaoğlan and Yayla Festivals
(Sarıveliler, Küçükkarapınar Köyü)
Turkish Language Day (Balkusan Köyü)
Cherry Fiesta (Sarıveliler)
Snowdrop Fiesta (Sarıveliler)
Taşeli Culture, art and Hometown Festival (Ermenek)

June- July
May 13th
June
June
September§
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TÜRK DİLİ BAYRAMI
Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de yayınladığı
fermanla Türkçeyi resmi dil ilan eder. Devlet işlerinde
kullanılan Arapça ve edebiyatta kullanılan Farsça yerine,
Türkmenlerin dili resmi olarak kullanılmaya başlanır.
Balkusan köyü, sahip olduğu bu tarihi kültürel mirastan
dolayı her yıl geleneksel olarak Karamanoğlu Mehmet
Bey’in ünlü Türk Dili Fermanı’nı yayınlama tarihi olan 13
Mayıs günü düzenlenen Türk Dil Bayramı törenlerine ev
sahipliği yapmaktadır.

TURKISH LANGUAGE DAY
In his firman dated 13 May 1277, Karamanoğlu Mehmet
Bey declared Turkish as the official language. Thus the
language of Turkmens became the official state language
instead of Arabic, used in the official records, and Farsi, used
in literature.
Balkusan Village dedicates that day to the Turkish language,
celebrating its cultural heritage and hosts the Turkish
Language Festival on 13 May.
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KARACAOĞLAN VE YAYLA ŞENLİKLERİ
2012 yılında Sarıveliler ilçesi Küçük-karapınar’da Hacı Salih Camisi’nin
restorasyonu sırasında bulunan bir mezar taşında “Karacaoğlan’ın
Ruhuna Fatiha” yazısı okunmuş. Taşın tarihinin Karacaoğlan’ın yaşadığı
17. yüzyıla ait olduğu belirlenince mezarın Karacaoğlan’a ait olma
olasılığı da güçlenmiş.
Karacaoğlan’ın mezarı bu köyde olsun ya da olmasın, Küçükkarapınar
Köyü her yıl Karacaoğlan Şenlikleri yapmaya devam ediyor.
Sarıveliler ilçesi içinde
Küçükkarapınar ve Ortaköy
Küçükkarapınar ve Ortaköy
Villages, in Sarıveliler

KARACAOĞLAN AND YAYLA FESIVALS
In 2012, during the restoration work that was carried out in Hacı Salih
Mosque, which is located in Küçükkarapınar Village, in Sarıveliler, the restorers
found a tombstone inscription bearing that “with the request of Al-Fatiha
to commemorate Karacaoğlan”. The tombstone was dated to 17th century.
Since Karaoğlan is regarded to have lived in the same century, there emerged
the possibility that it could belong to Karacaoğlan. Every year, they held
Karacaoğlan Festivals along with yayla festivals.

SILA FESTİVALİ
Ermenek’te belediye tarafından her yıl
geleneksel olarak Taşeli Kültür, Sanat ve
Sıla Festivali düzenleniyor. Bu festival, her
yıl Türkiye’nin ve hatta dünyanın hemen
her yerinden bütün Ermeneklilerin ilgi
gösterdiği ve birçoğunun da katıldığı bir
etkinlik. Adından da anlaşılacağı gibi dünyanın
herhangi bir yerinde yaşayan Ermenekliler,
bu festival için Ermenek’e geliyor ve hasret
gideriyor.

HOMETOWN FESTIVAL
Taşeli Culture, Art and Hometown Festival
is annually organised by the Municipality
of Ermenek. It attracts especially those
whose hometown is Ermenek but who live
somewhere else, abroad. As it is understood
from its name, those who are homesick come
to Ermenek during the festival.
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ERMENEK KANYONLARI

Ermenek Kanyonları: Dağların arasında gizli kalmış güzellikler.
Sarp Kilikya’nın kanyonları, güzelliklerini size sunarken, suyun,
tarih ve göçer kültürleriyle birlikte dolaştığı patikalarında pek
çok hikâyeyi ise içinde saklıyor. Ermenek kanyonları seyrine
doyum olmayan muhteşem manzaralarla karşınıza çıkıyor.

ERMENEK CANYONS
The beauties hidden in the mountains: Ermenek Canyons. While
offering their beauties, they hide many stories on their paths through
which water flows together with history and nomad cultures. Ermenek
canyons offer a breathtaking landscape.
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Nadire Kanyonu
Nadire Canyon
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BALKUSAN KANYONU
Balkusan Deresi’nin geçtiği kanyon Balkusan
Köyü’nün yukarısındaki dağlardan başlayarak
köyün içinden geçiyor ve Tekeçatı Gölü’nün
başında göle aktığı yere kadar toplam 14
km’lik bir yürüyüş parkuru oluşturuyor.
Derenin kıyısından yürüyüş yapılabilecek
oldukça rahat bir patika bulunuyor. . Özellikle
Nisan sonu ve Mayıs’ta olmak üzere yıl boyu
pek çok endemik çiçek ve bitkinin görülebildiği
vadilerden biri olan Balkusan Kanyonu,
yemyeşil etkileyici bir görünüm sunuyor.

BALKUSAN CANYON
Balkusan Canyon, through which Balkusan
stream runs, extends from the mountain near
Balkusan village to the artificial Tekeçatı Lake. It
is a 14-kilometre trekking trail. One can easily
walk along the stream following the gentle path
at the bank. It is one of the valleys which are
notable for having a number of endemic plants
and flowers throughout the year, particularly in
late April and May during which it offers a green
scenic view.
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KINDAM KANYONU

Kındam Kanyonu Balkusan Kanyonu’na birkaç kilometre
uzaklıkta. Kalkerli yüksek Toros kayalıklarıyla çevrelenmiş dar ve
derin bir yürüyüş parkuru
Balkusan Deresi Tekeçatı Gölü’nden sonra barajı geçerek akmaya
devam ediyor. kalkerli yüksek Toros kayalıklarıyla çevrelenmiş bir
yayladan geçerek derin Kındam Kanyonu’nun başına geliyor.
Kanyonun başladığı yaylada geniş bir çayırlık alan bulunuyor
ve Yörükler her yaz başı buraya gelip çadır kuruyorlar. Kaya
kovuklarına kurulan çadırlar her iki yakada yamaçlarda sıralanıyor.
Yörük çocukları Kındam Çayırlığı denen yeşilliğin ortasından akan
dereden gün boyu çıkmıyor.
Kındam Kanyonu, zaman zaman darlaşan ve çoğunlukla
kenarlarında dik ve yüksek kayalıkların olduğu bir kanyon. Bu
yüzden yürüyüş sırasında rehber yardımı almak gerekebiliyor.
Kanyon’un yürüyüş parkuru 5-6 saat sürüyor. . Ama bölgedeki en
gösterişli Nekropolis’e yani Philadelphia Antik Kentinin nekropolis
alanına yaklaşmış oluyorsunuz. Mezarların hemen yakınında ise
evleriyle, özellikle de Izgarlar Konağı’yla ünlenen Çamlıca Köyü
yer alıyor.

KINDAM CANYON
Kındam Canyon is a few kilometres far away from Balkusan
Canyon. It is a steep and narrow trail surrounded by high karstic
rocks of Taurus.
After filling Tekeçatı dam, Balkusan stream continues to flow. Then
it reaches to the opening of the steep Kındam Canyon, passing
through a plateau.
There is a large meadow where the canyon trail starts and the
Yörüks settle their tents here every summer. Their tents, which are
put into the rock caves, are lined on the slopes surrounding the
valley. The Yörük children enjoy the stream all day long
The trail of Kındam Canyon occasionally gets quite steep and
narrow and is mostly surrounded by high cliffs. And you need to
have a guide to walk through it. It takes about 5 or 6 hours. But,
once you get to the end of the trail, you come close to the most
spectacular Necropolis in the region, the ancient Philadelphia
Necropolis. Nearby is the village of Çamlıca which is famous for its
old wooden houses, and especially for Izgarlar Konak.
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NADİRE KANYONU
Fariske Çayı’nın, Ermenek Göksuyu’na
aktığı kanyon bugün Ermenek Turkuaz
Gölü sularının doldurduğu derin bir
kanyondur. Özellikle yazın tekneyle
yolculuğun tadını çıkarırken inanılmaz
bir kanyonla karşılaşıyorsunuz. Aşılması
zor Toroslar’ın tepeleri giderken
Türkiye’deki görsel açıdan en etkileyici
manzaralarından biriyle karşı karşıya
kalacaksınız.
Kanyonun güneydoğu kıyısının sırtları,
Nadire ormanlarıyla çevrili. Muhteşem
ormanlar, kanyonu inanılmaz bir
güzelliğe büründürürken yumuşak
rüzgar da sedir ve ardıçların kokusunu
getiriyor.
Yoldan ulaşarak da kanyonun
çevresinde yürüyüş yapmak mümkün.

NADIRE CANYON
Nadire Canyon is a steep canyon, filled
with the artificial lake. It is especially
stunning during the summer when it
is possible to enjoy a boat ride. While
riding between the high cliffs of the
treacherous Taurus, you will experience
one of the most scenic landscapes in
Turkey.
The canyon is surrounded by Nadire
Forests on the south-east slopes. While
the magnificent forests make the canyon
picturesque, the gentle wind brings the
fragrance of cedars and junipers.
It is possible to trek around the canyon
by road.
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Ambar Boğazı
Ambar Gorge
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ZEYVE PAZARI
Yeşil çınarların altında şarıl şarıl akan Zeyve’nin suları
aşağıda baraj gölünü besleyen Ermenek Suyu’na
kavuşuyor. Bölgenin dört bir yanından hemen her gün
ziyaret edilen Zeyve Pazarı, (Zeyve Pınarı) dinlendiren
ve eğlenceli bir sayfiye yeri olarak özellikle hafta
sonları ziyaretçi alıyor.
Burası, günün her saatinde sıcak pide çıkaran
ve inanılmaz lezzette saç kavurma pişiren fırını,
derenin yanı başında kurulu kahvehaneleri ve
lokantalarıyla Ermeneklilerin ve ziyaretçilerin en gözde
mekânlarından biri.

ZEYVE BAZAAR
Flowing under the green plane trees, Zeyve stream
meets with Ermenek Su which is feeding the dam lake
waters. Zeyve Pazar (Zeyve Pınar) is the refreshment,
entertainment and picnic area for Ermenek people and
the visitors throughout the spring and the summer,
particularly on the weekends.
With its bakery which makes fresh pide bread all day
long and sac kavurma (juicy lamb sauté), and the coffee
houses and restaurants by the stream, it maybe the most
popular place for Ermenek people.
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Zeyve’nin suları, değirmenleri ve ördekleri
Waters, mills and ducks, Zeyve
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ERMENEK TURKUAZ GÖLÜ
ERMENEK TURQUOISE LAKE
Ermenek Turkuaz Gölü, Ermenek Göksuyu’nun
kollarının buluştuğu geniş vadide 2009’da
oluşturuldu. Baraj suları 2009’da toplanmaya
başladı. Bugün Ermenek’in eteklerinde
olağanüstü güzellikte ortaya çıkan gölün kıyıları
ziyaretçilerine olağanüstü bir manzara ve
dinlenme alanı sunuyor. Göl, Nadire ya da Ambar
Boğazı adıyla anılan kanyonu olağanüstü bir
güzelliğe bürümüş. Gölün bir tarafında Torosların
yeşil etekleri boyunca uzanan sakin vadi huzurlu
bir dinlenme alanı sunuyor. Diğer tarafında
Ambar Boğazı’nda başlayan Nadire Kanyonu bu
güzel manzaranın muhteşem görüntülerini gözler
önüne seriyor. Gölün her mevsim hoş renkleri
var ama özellikle yazları mavinin her tonuna
bürünüyor
The artificial lake of Ermenek was formed in the
valley where plenty of streams of Ermenek Göksu
meet. It started to be filled in 2009. Today it provides
the visitors with a beautiful landscape and a great
refreshment area. On the one side, the gentle valley
that extends across the green foothill of the Taurus
offers a tranquil refreshment area. On the other side,
the Nadire Canyon, which starts at Ambar Gorge, offers
stunning panoramic views of this beautiful landscape.
And it is the Turquoise Lake which makes Ambar Gorge
and Nadire Canyon so beautiful. The lake itself has
lovely colours in all seasons, but particularly in summer,
it has all shades of blue.
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Ermenek Turkuaz Gölü
Ermenek Göksuyu (Ermenek Çayı) üzerindeki Ermenek Turkuaz Baraj Gölü çift kavisli beton kemer tipi
bir baraj. 308, 90 MW kurulu gücü ve 1. 134, 50 GWh yıllık enerji üretimi ile Türkiye’nin elektrik enerjisi
üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Ermenek Turkuaz Baraj Gölü’nün su havzası genişliği 62 km2 ve su toplama kapasitesi 5 milyar m3 ’tür.
Barajın ortalama derinliği 78 m. , maksimum derinliği ise 204 m. ’dir.
10. 08. 2009 tarihinde su tutmaya başlayan Ermenek Barajı yaklaşık 2, 5 yıl sonra enerji üretimine
başlamıştır.
Ermenek Barajını besleyen ana su kaynağı Ermenek Çayıdır.
Ermenek Çayı ile birlikte Göktepe Deresi, Nadire Deresi, Küçüksu Çayı ve Zeyve Çayı olmak üzere 5 ayrı
koldan beslenmektedir

Ermenek Turkuaz Gölü Uzaklıkları
İlçe merkezinden Turkuaz Mesire Alanı 5 km.
Baraj gövdesi ile Nadire Kanyon bitimi 26.5 km.
Turkuaz Mesire alanı ile Zeyve İskelesi arası 13 km.
Gövde ile Güneyyurt kolu arası 21 km.
Barajın en geniş yeri 4. 8 km.
Mesire Alanı ile Nadire Boğaz (Ambar Boğazı) girişi 4. 4 km.
Mesire Alanı ile Nadire Değirmeni (Ayhatun) arası 10 km.
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Ermenek Turquoise Lake
Ermenek Turquoise Lake dam is a double-curvature concrete arch dam located on Ermenek Göksu (Ermenek Çay)
At the time of its construction it was the highest in Turkey (210 m) and currently ranks third after Deriner Dam and
Yusufeli Dam. Having a capacity of 308, 90 MW and annual energy capacity of 1. 134, 50 GWh, it contributes a
significant amount to Turkey’s total power output.
The Turquoise Lake Dam covers 62 square kilometres and holds 5 billion cubic metres of water.
The avarage depth is 78 metres and the maximum depth of the lake is 204 metres. The dam started to collect
water on 10. 08. 2009 and it took two and a half years to produce power.
It collects water mainly from Ermenek Çay which is fed by five branches, Göktepe Stream, Küçüksu Stream, Nadire Stream and Zeyve Stream.

The lake and its surrounding areas.
5 kilometers from the centre.
26,5 kilometres from the dam to the end of Nadire Canyon
13 kilometres from the Turquoise pier to Zeyve bay.
Between the dam and Güneyyurt Stream is 21 kilometres
The widest part of the dam is 4, 8 kilometres.
4, 4 kilometres from the Turquoise pier to the Gorge of Nadire / Ambar Gorge
From the Turquoise pier to Nadire Mill (Ayhatun) is 10 kilometres.
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ERMENEK’TE
EĞLENCELİ AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ
OUTDOOR FUN ACTIVITIES IN ERMENEK
Ermenek’te eğlenceli açık hava aktivite olanakları çok fazla: Treking,
doğa yürüyüşleri bisiklet gezileri ve ATV Safari, balık tutmak ve tekneyle gezmek bunlardan sadece birkaçı. Kayak içinse hemen yanıbaşındaki
Yumrutepe’de bulunan Bozdağ Kayak merkezi sizi bekliyor.
In Ermenek, there are many opportunities for outdoor fun activities: Trekking,
hiking, cycling, ATV Safari, fishing and boat riding. For skiing head to the nearby
Yumrutepe.

ERMENEK’TE TREKİNG
TREKKING AROUND ERMENEK

Ermenek bir trekking cenneti.
İnanılmaz güzellikteki kanyonları,
özellikle Balkusan ve Kındam eşsiz bir
trekking deneyimi için mükemmel.
Ermenek is a trekking paradise.
The stunningly beautiful canyons,
particularly Balkusan and Kındam,
are perfect for a unique trekking
experience.
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DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ
HIKING
Zeyve Pazarı’ndan Kazancı’ya kadar olan yemyeşil
ve şaşırtıcı vadiler boyunca yürüyüş rotasını takip
edebilirsiniz. Daha ilerdeki yürüşüy güzergahında
da eteklerinde küçük köylerin yer aldığı Nadire
Ormanları’na gider. Ayrıca, derin mavi gölün
kıyılarının tadını çıkarabilirsiniz
You can take hiking trails along the green amazing
valleys from Zeyve Pazarı to Kazancı. Further hiking
trails go through Nadire Forests whose skirts are
occupied by several small villages. Besides, you can
enjoy the banks of the deep blue lake.

BİSİKLET GEZİLERİ
CYCLING
Ermenek’te bisiklet gezisi heyecan verici.
Zeyve’den Kazancı’ya giden yolda ara ara
düz yollar olsa da pek çok zorlu yamaç aşılır.
Cycling in Ermenek region is an excitement.
On the roads from Zeyve to Kazancı there are
many challenging slopes to overcome, though
the route is occasionally flat.

DAĞDA SAFARİ
MOUNTAIN SAFARI
ATV Safari turunun tadını çıkarın.
Damlaçalı’dan Göktepe’ye, dağda ATV
safari turları sizi bekliyor.
Enjoy an ATV Safari Tour
From Damlaçalı to Göktepe, mountain
safari ATV tours are welcoming you.
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KIŞ SPORLARI
WINTER SPORTS

Toroslarda kayak yapmak
mümkün.
Yumrutepe, kısa bir
tatil arası için fazla el
değmemiş ve duyulmamış
bir kayak merkezidir.
Skiing is possible in
the Taurus Mountains.
Yumrutepe is an untouched
and unheard ski resort for a
short break holiday.
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TURKUAZ GÖLÜ’NDE TEKNE VE YELKENLİ
BOATING AND SAILING IN LAKE TURQUOISE
Gölden kanyona rüya gibi bir tekne turu yapabilirsiniz.
Turkuaz Gölü’nde yelkenle seyretmenin tadına
varabilirsiniz.
You can take a dream journey by boat over Turkuaz Lake
and Nadire Canyon. You can also enjoy sailing on Turkuaz
Lake.

BALIĞA ÇIKMAK
FISHING
Ermenek nehirlerinde balığa
çıkıp alabalık yakalayabilirsiniz.
You can go fishing and catch
trout on the fresh streams of
Ermenek.
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Ermenek’te 4 Mevsim
Ermenek in four seasons
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Olağanüstü manzarasının ve kültürel çekiciliğinin
yanında Ermenek hem kışın hem de yazın tatillerinizi
geçirmek için bir dizi olanak sunuyor.
Uygun iklim koşullarının olduğu Mayıs ayı başından
Ekim ayı sonuna kadar Ermenek’in farklı köşelerinin
tadını çıkarabilirsiniz. Bu arada kış sporlarını sevenler
soğuk aylarda Ermenek’in yolunu tutmalı.
Sıradışı Ermenek yayla şenliklerini merak edenler de
yaz boyu düzenlenen festivallerden birini seçebilirler.
Toros’ların zirvelerinde yer alan yaylalarında karın
olağanüstü görkemi, muhteşem bir görsel şölen sunar.
Ermenek’e 4 km. uzaklıktaki Bozdağ Kayak Merkezi
kayak yapmanın tadına varmanız için mükemmel bir
alandır.
Işıldayan turkuaz mavisi gölüyle, zümrüt yeşili
vadileriyle, nehir kenarlarındaki resim gibi köyleriyle
ve süzülen karlı tepeleriyle bu şehir ruhunuzu
perimasallarındaki güzelliklerle dolduruyor.
Eğer kışın gelmek isterseniz, Konya yönünden de
Karaman-Mut-Ermenek yolunu kullanmanızı öneririz.
Zira yoğun kar yağışı, gerek Taşkent-Ermenek, gerekse
Alanya-Sarıveliler-Ermenek yolunu oldukça zorlu bir yol
durumuna sokar.
Summers in Ermenek are long enough to have plenty of
sun with mild daytime temperatures.
From early May until the end of October, while weather
conditions may still be pleasant, you can enjoy different
corners of Ermenek. Meanwhile, winter sports enthusiasts
should head to Ermenek during cold months.
As for those looking for one-of-a-kind Ermenek yayla
festivals they can choose among the festivities held
throughout summer.
The stunningly spectacular snowcapped peaks of the Taurus
displays a dramatic visual feast. Bozdağ Skiing centre, which
is 4 km away from Ermenek, is perfect for enjoying skiing.
With its glittering turquoise lake, emerald valleys,
picturesque riverside villages and soaring snowcapped
peaks this city imbues you with a fairytale beauty.
If you want to come in the winter, we recommend you
to drive Ermenek via Anamur or Konya-Karaman-Mut road
since both Taşkent-Ermenek and Alanya-Sarıveliler-Ermenek
roads could be very challenging where snowfall is heavy.
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GÖRMEDEN GEÇMEYİN
DON’T PASS THROUGH ERMENEK WITHOUT SEEING
14. yüzyılda yapılan Tol Medrese,
yalnızca Karamanoğulları’nın
Ermenek’teki en etkileyici yapısı
olmakla kalmaz, beyliğin eğitim
politilarını göstermesi açısından da
büyük önem taşır.
Built in the 14th century,
Tol Medrese, the Karamanids’
monumental structure, is not only the
most impressive historical building
of Ermenek but also it is highly
significant as a representation of the
Principality’s education policies.

Ermenekte birbirinden
özel pek çok antik mezarla
ve devasa nekropollerle
karşılamanız kaçınılmaz. Dik
kayalıklara yerleşmiş yüzlerce
kaya mezarı görsel bir şölen
sunuyor.
In Ermenek it is inevitable
to encounter many unique
ancient tombs and enormous
necropolises. The rock-cut
tombs, scattered on the cliffs,
offer a visual feast.
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Dünyanın en büyük yeraltı
sularından birini içeren Maraspoli
Mağarası, sarkıt ve dikitleriyle
adeta masallar diyarından bir
yer. Ermenek’in içme suyunu ve
elektriğini sağlıyor.
Including one the world’s biggest
underground rivers, Maraspoli
Cave looks like a land of fairy tales,
particularly with its stalactites and
pillars. It supplies drinkable water
and electricity to the city.

Ermenek Kalesi olarak
da bilinen Firan Kalesi,
Ermenek şehrinin hemen
arkasındaki Germanikopolis
Nekropolü’nün üstünde 150
m yüksekliğindeki sarp bir
yere konumlanmış.
Firan Fortress, which is also
known as Ermenek Fortress,
is located on a rugged hill
at a height of 150 metres,
above the necropolis of
Germanicopolis.

Yeşil bir yamaca yerleşen
Karamanoğlu Türbesi arkasındaki güzel
Balkusan Köyü manzarasıyla gururla
dikiliyor. Hiç kuşkusuz Ermenek’in en
etkileyici tarihsel yapılarından biri.
Set upon a green slope, the
Karamanids’ Tomb stands proudly
against the backdrop of the beautiful
Balkusan village. It is unquestionably
one of the most impressive historical
buildings of Ermenek.
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Ulu Cami, Karamanoğullarının
en güzel camilerinden ve erken
dönemde yapılmış olması
nedeniyle Karamanoğulları
mimarisi açısından büyük bir
önem taşıyor
Ulu Cami is one of the most
beautiful mosques of the
Karamanids and among the
most significant structures of
Karamanid architecture since
it dates back to the early
Karamanid period.

Mennan Kalesi, Açıkkır Dağı’nın
doğusunda konumlanmış;
doğusu, kuzeyi ve güneyi çok
dik bir kayalık üzerine yapılmış.
Uçurumun tepesindeki bu kale
için “olağanüstü etkileyici”
demek bile az.
Mennan Fortress stands in the
east of the Açıkkır Mountain
and is flanked by a steep rock
in the east, north and south.
“Breathtaking” comes short of
expressing the effect of this clifftop stronghold.
Ermenek’in içinden akan Değirmen
Deresi’nin iki yanında düzenlenmiş
olan Santral Park bugün Ermeneklilerin
gözde dinlenme alanlarından biri. Parkta,
Ermenek’e 1934’ten beri elektrik veren
santrali de görebilirsiniz.
Located on both sides of the Değirmen
Stream which is flowing through the city,
Santral Park is a popular refreshment area
among the people of Ermenek. In the park,
you can also see the hydroelectric plant
delivering electricity to Ermenek since 1934.

240

YAPMADAN GEÇMEYİN
DON’T PASS THROUGH ERMENEK WITHOUT DOING
Gölden Nadire Kanyonu’na rüya gibi
bir tekne turu yapabilirsiniz. Muhteşem
ormanlar, kanyonu inanılmaz bir güzelliğe
büründürürken yumuşak rüzgar da sedir ve
ardıçların kokusunu getiriyor.
You can take a dream journey by boat
over Turkuaz Lake and Nadire Canyon. While
the magnificent forests make the canyon
picturesque, the gentle wind brings the
fragrance of cedars and junipers.
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Ülkemizde ilk kez hayata geçirilen Turkuaz Gölü’nün üzerindeki göl evlerinden birinde, bir tür Mavi Yolculuk
keyfi yaşayabilirsiniz.
You can stay in one of the lake houses on the Turquoise Lake, which are the first the first lake cabins in Turkey,
and enjoy a kind of blue voyage.

Dalmaçalı Ormanları’nda bisikletle dolaşabilir veya bir ATV Safari yapabilirsiniz.
You can bike or take an ATV Safari in Dalmaçalı Forests.
242

Ermenek Turkuaz Gölü’nün
etrafında karadan bir
safari turu yapın. Dağın,
suyun ve ormanın uyum
içindeki buluşmasına şahit
olacaksınız.
Take a safari tour around
the Lake Turquoise. You will
witness the harmonious
combination of mountains,
waters and forests.

Zeyve Pazarı, eski
tarz meydanıyla, eski
değirmenleriyle, fırınlarıyla
ve yeşil çınarların altında
akan derenin yanındaki
restorantlarıyla büyüleyici
bir Pazar.
With its quaint square,
old mills, bakeries and
restaurants by the stream
flowing under the green
plane trees, Zeyve Bazaar is
a charming bazaar.

Eski özgün dokusunu koruyan
bağ evlerinden birinde
konaklayabilirsiniz. Yeşil,
huzurlu bir ortamda bir kaç gün
geçirebilirsiniz.
You can stay at one of the
orchard houses which still
preserve their old unique
character. Spend a couple
of days in a green tranquil
location.
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ERMENEKCE
Ermenek, dış dünyaya uzun süre kapalı kalması nedeniyle yaşamı ve diliyle
çok değişmeden bu günlere ulaşabilmiş ender yörelerimizdendir.
Bu nedenle dili ve sözcükleri size biraz farklı gelebilir.
YÖRESEL KELİMELER, İSİMLER:
AVAR ETMEK: Sebze yapmak
AVAR İÇİRMEK: Sebze sulamak
AVAR TERSLEMEK: Sebze gübrelemek
AZDIRMAK: Kandırmak, işine geldiği gibi
inandırmak
BANDIRMA BATIRMAK: Bandırma yapmak.
BEL: Ateş küreği
BIÇINGI: Azıcık
BIÇKI veya BIŞKI: Testere
BİŞİRGEÇ: Yufka ekmeği pişirmek için
kullanılan düz, kılıç şeklindeki ağaç sopa
BÖHERİ: Baca
CEZVENE: El leğeni üzerinde sabun
koymaya yarayan ve altındaki kirli suyu
gizleyen kapak
ÇAĞLAK: Küçük çağlayan
ÇAMIŞ: Huysuz hayvan
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ÇELENGİ: Saçak
ÇEVRE: Köşeleri elde işlenmiş büyükçe
mendil
ÇINGIDEKİ: Pek az
ÇÜKÜR: Kazma
DAĞAR: Külah şeklinde büyükçe kab.
DARI KIRMAK: Mısır bozmak.
DİŞEYLETİ: Kadın kişi
DOŞANI: Kullanılmış eşya
DÖŞEK : Yer yatak
EĞİÇMEÇ: Kirman
EĞRİM DEVŞİRMEK: Domates toplamak.
EĞSERİ: Demirci yapması inşaat çivisi
EĞSİ: Yarı yanmış odun parçası
EKİN İÇİRMEK: Ekin sulamak
ELİCEK: Çıkrık kolu
EŞİRGENMEK: Birbirine arkadaşlık etmek
ETLİK ETMEK: Kışlık kıyma yapmak.

EVLEK: Sebze dikilen ark
EYİSIRANA veya (Eyisıran): Hamur
bıçağı
FINDIKLI: Bir alaca cinsi “damalı
desende”
FITA: Bezden, büyük boy abdest
havlusu
GADAŞ: “Kardeş” manasında
kullanılır
GANAYAKLI: Dul kadın
GANDAK: Ark üzerindeki büyük
çukurlar
GANNE: Şişe
GELEMGEN: Büyük masura
GELEP GELEP: Kat kat, demet demet
GİYSİ YUMAK: Çamaşır yıkamak
GİYSİLİK: Çamaşırlık, çamaşır yıkanan
yer

GORA: Büyük boy kapı anahtarı
GÖBET: Akarsu üzerinde meydana gelmiş
büyükçe havuz
GULLEP : Demirci yapımı menteşe
GÜDÜK: Kısa
HARAR: Saman çuvalı
HELKE: 78 litrelik bakır kova
IĞŞALAMAK: Sallanmak.
ILGINDIR: Yumak halindeki ipi çile haline
sokmak için kullanılan araç
İLİK: Düğme
İSKELT: Küçük tip kazma veya çapa
ISMARIÇ: Sipariş
İTEĞİ: Ekmek sargısı
KAK YARMAK: Meyveleri kurutmak için
dilmek.
KAZIL: Kıldan yapılmış ip
KEFKİ: Su kabağı
KELEVE: İplik çilesi
KILCAR: Kıldan yapılmış kumaş
KİLDEN: Kil’tası
KİLE: Sekiz kutuluk bir ölçü birimi
KIRKLIK: Koyunkeçi kırkmada kullanılan
özel makas
KİRLİK: Yakasız gömlek
KIVRACIK: Çabucak

KOŞULMAK: Şarkı veya türkü söyleyene
iştirak etmek
KÜRE: Ocakta tencere ve tava koymaya
yarayan topraktan yapma set
MAHRUMBAŞ: Çocuksuz, çocuğu olmayan
MAKAT : Evlerde eskiden battaniye çul
gibi şeylerin altına serilen ince yatak sergi
veya oda tabanına serilen alt sergi
MALAK: Ağaç, kapı kargısı.
MAŞALAMA: Meşale
MIH: Demir çivi
MİNDER: İçi pamuklu veya yün doluyatak
MONA: Nine
MUSANDIRA: Evlerde meyve serilen yer
MÜHRE: Nalça çivisi
NALÇA: Ayakkabı ökçesine çakılan demir
NALIS: Gevşek dokunmuş bez
NEZİK: İplik çilesi dolamaya yarıyan araç
NİNİ: Bebek
NÖĞÜRÜN: Ne yapıyorsun?
ÖRTME: Evlerin altından geçen sokak
SEĞİRTMEK: Koşmak
SİKKE: Hayvanı çayıra çakmada kullanılan
demir çivi
SINDI: Makas

SİNİ: Bakırdan yemek sofrası
SIYIRGI: Kar kürümek için kullanılan
özel ağaç kürek
SUNDURMAK: Bir şeyi uzatıvermek
SUNTURAÇ: Nalbant bıçağı
ŞAMIT: Çıkrık mili üzerinde dolanmış
iplik ve iplik yumağı
ŞİPDÜŞEN: Kapı mandalı
TENTENE: Dantela
TERS: Tabii gübre
TEYİN: Sincap
TİMİN: Kutunun yarısı değerinde bir
ölçek
TOPALAK: Bazlama:
TUNCUKMAK: Dinçleşmek
TURA: Sofa üstü saçağı
ÜLÜBÜ: Fasulye.
YAĞLIK: Büyükçe ve işlemesiz mendil
YEN: Kol ağzı
YENEKLİ: Yemesi hoş olan şey
YUNMAK: Yıkanmak
YUVAĞACI: Yuvağı çekmede kullanılan
ağaç veya demir kol
YUVAK: Toprak damları sıkıştırmak için
kulllanılan taş silindir

245

DİPNOTLAR / FOOTNOTES
1 Asie Mineure, Geologic(Paris, 1867-1869). Pierre de Tchihatchef
2 İç Anadolu Bölgesi’ndeki Viola L. (Menekşe) Cinsinin Revizyonu. Dinç, Muhittin..
3 Anadolu’nun Kayıp Başkenti,Tarhuntassa. M. Doğan-Alparslan, Aktüel Arkeoloji. 2011.
4 Sanherip Dönemi Kilikya İsyanları. Kurt, Mehmet. Tarih araştırmaları Dergisi, Cilt 28, sayı 46. Ankara 2009
5 Strabon, XIV, 5, 2
6 Sanherip Dönemi Kilikya İsyanları. Kurt, Mehmet. Tarih araştırmaları Dergisi, Cilt 28, sayı 46. Ankara 2009
7 Anabasis, Book XIV, 5 , Translation by H.G. Dakyns, The Project Gutenberg EBook of Anabasis, by Xenephon
8 Diodoros, 18.22.
9 Strabon, XIV, 5, 2
10 Diodoros, 18.22
11 Assimilation and Revolt in the Territory of Isauria, Noel Lenski, 1999
12 a.g.e
13 Diodorus, XVIII, 22
14 Strabon, XIV, V, 6.
15 Appian (Mithr.21)
16 Pillagers and Plunderers: An archaelogical end Theoretical Approach to Piracy in the Islands of the Mediterranean From the
Balearics to Cyprus; and its Suppression from Ramesses to Pompey. Whit Schroder. ARCH 2250, 2008
17 Plutarkhos, Vita Pompeii (Life of Pompey) 24.7-8

246

18 a.g.e
19 Vitruvius, de Architectura
20 a.g.e
21 The Sacred Art of Shipbuilding, Ship Timber as Symbol? Dendro-provenancing and Contextualizing Ancient Cedar Ship
Remains from the Eastern Mediterranean/Near East. Sara A. Rich. Belgium, 2013
22 a.g.e
23 Plutarkhos, Vita Pompeii (Life of Pompey) 24.7-8
24 Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri. Doğanay, Osman. Çizgi Kitabevi Yayınları, 2005
25 Plinius, Naturalis Historia (The Natural History), Book I, XXIII,
26 Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Osman Doğanay. Çizgi Kitabevi Yayınları. 2009
27 a.g.e
28 a.g.e
29 a.g.e
30 a.g.e
31 a,g,e
32 Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri. Doğanay, Osman. Çizgi Kitabevi Yayınları, 2005
33 Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Osman Doğanay. Çizgi Kitabevi Yayınları. 2009
34 a.g.e

247

35 Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri. Doğanay, Osman. Çizgi Kitabevi Yayınları, 2005
36 Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri. Osman Doğanay. Çizgi Kitabevi Yayınları. 2009
37 The emperor Zenon and the İsaurians. The English Historical Review, no,xxx-April 1893
38 a.g.e
39 Assimilation and Revolt in the Territory of Isauria, Noel Lenski. s. 427
40 The emperor Zenon and the İsaurians. The English Historical Review, no,xxx-April 1893
41 Scripta, Compilation, Analysis and Interpretation, Peter Schamber, 2009
45 a.g.e
43 Aziz Sokrates Kilisesi, Büyükkarapınar (Zenonopolis-Isauria) Çalışmaları 2008-2009. Turgut Saner. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, s. 107-115
44 Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. Doğan Kuban.Yapı Kredi Yayınları. 2002
45 a.e.g
46 Moğol Sülemiş ve Timurtaş İsyanları Karşısında Anadolu’da Türkmenlerin Tutumu. Kürşat Solak. Cappadocia Journal of History
and Social Sciences, sayı 3, s.69
47 a.g.e
48 a.g.e
49 Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. Doğan Kuban.Yapı Kredi Yayınları. 2002
50 a.g.e
51 Oruç Bey, Tevarih-i Al-i Osman
52 Karamanoğullarının Kökeni Meselesi. Yahya Başkan. Tarih incelemeleri Dergisi, cilt XXVII, Sayı, 1,2012

248

53 Karamanoğullarının Anadolu’da Varolma Mücadelesi Bağlamında Türkiye Selçuklularıyla İlişkilerinin Genel Seyri, Hasan
Taşkıran, TIDSAD, 3, Sayı, 6, Mart 2016M.
54 Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit. Aynur Durukan. Turkish Studies, volume 9/10 Fall 2014
55 Baha Tanman, İslam ansiklopedisi, cilt, 24, sayfa:462
56 Tol, Karaman Hatuniye/Melek Hatun ve Niğde Ak Medreseleri,Nermin Şaman Doğan- Ebru Bilget Fataha Hacettepe Üni.
Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2011, Bahar Sayısı.
57 a.g.e
58 Abdullah Kuran, Karaman
Medreseleri, 1969
59 a.g.e
60 Beylikler Devri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı. Suut Kemal Yetkin
61 Ermenek Ulu Cami. Ahmet
Çakmak, Art History and
Ottoman Studies
62 Anadolu Türk Beylikleri Sanatı,Gönül Cantay, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara
63 Bütün Yönleriyle Ermenek,Başyayla ve Sariveliler.Halit Çelenk. ERÇEV, 2005, s, 78
64 a.g.e
65 The Establishment of Timar System in Qaraman Province (1483). Doğan Yörük
66 a.g.e
67 a.g.e

249

KAYNAKÇA
BIBLIOGRAPY

DİNÇ, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Viola L.
(Menekşe) Cinsinin Revizyonu

ASLAN, DOĞANAY, KARAUĞUZ, Some
wineries of the loconia and Isaira region

DOĞANAY, Ermenek v e Yakın
Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri,
2005

ATALAY, EFE, SOYKAN, Mediterranean
Ecosystems of Turkey: Ecology of Taurus
Mountains

DOĞANAY, Isauria Bölgesi Kaya Mezarları
ve Ölü Gömme Gelenekleri, 2009

AVCI, Çeşitlilik ve Endemizm Açısından
Türkiye’nin Bitki Örtüsü
BAHAR, ÇAY, İSCAN, The Land and City of
Tarhuntassa Geodetic Researches Arount It.
BARDAKÇI, Bütün Yönleriyle Ermenek,
Başyayla ve Sarıveliler
CHUGG, Alexander’s Lovers, 2006
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