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Çukurova'nın.kültürel

zenginliğini sergileyen, ulusal kültürümüze büyük

evrensel kültüre de pencerelerini açmış bir ilçemizdir.
olduğum bu mezuniyet çalışmasında bana Tarsus'un bilmediğim pek çok
uuı;;;uıu

bir kültür merkezi olduğunu, halkın şimdiki yaşamından kesitler sunması

olduğum bu çalışmada yararlandığım TC Kültür Bakanlığı yöredeki kaynak
çalışma için yararlandığım kaynak yazarlarına teşekkür sunarım.
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I.BOLUM

GENEL OLARAK
TARSUS
~,ı~··o,.

A) COG-RAFİ DURUM

1- Coğrafi Yeri
Tarsus, Akdeniz bölgesinde

Çukurova'nın

yakınında

içel vilayetine

bağlı bir

ilçedir. Dünya üzerindeki yeri ise, 36-37 kuzey enlemleri ile 34-35 doğu boylamları
üzeridir. Şehir, Tarsus çayının meydana getirdiği alüvyal bir ovanın ortasında oldukça düz
bir sahada kurulmuş bulunmaktadır.
doldurması

neticesinde

bugün

Daha önce sahil şehri iken Tarsus nehrinin denizi

denizden

14- 15 km kadar uzaklaşmıştır.

Denizden

yüksekliği 5-15 marasında değişir. 2699 km karelik alana yayılan ilçe topraklarını doğuda
Adana, batıda Mersin,

kuzeyde

Niğde

ile Konya

illeri, güneyde

Akdeniz

kıyıları

sınırlamaktadır. Ayrıca Tarsus, Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan önemli kara ve demir
yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır.

2- Yeryüzü Şekilleri
Tarsus ilçesi sınırları içinde yeryüzü şekilleri dağlık ve ovalık olmak üzere iki farklı
özellik gösterir. Çevresindeki
dendiğini biliyoruz.

Tarsus'un

araziye göre büyük yükseklik gösteren engebelere dağ
kuzey kısmını meydana getiren dağlık alanlar, Toros

Dağlan'nın Akdenize bakan güney yamaçlarından

meydana gelir. Tarsus Nehri'nin

de

kaynağını ·. aldığı bu dağlık ala~a
en yüksek kısımlarda Bolkar dağları, Gavur dağları
'-.:.., "·
(yüksekliği

3114 m <lir) ve Aydôs dağları bulunmaktadır.

Bolkar Dağları'nın

güney

kısımlarında dağlar alçalarak tepeler halini alır. Deven tepesi, Künbet tepesi, Elmalı dağı
bunların

başlıcalarıdır.

Güneye inildikçe

dağlık kısımların

yüksekliği

azalır. Buralar

genellikle yayla olarak kullanılmaktadır. Bunların en meşhuru Namrun (Çamlıyayla)'dur.
Tarsus'un
kısımlara

rastlanır.

kuzeyindeki

bu dağlardan

Tarsus Nehri'nin

güneye,

getirdiği

denize

alüvyonlardan

doğru

inildikçe

meydana

ovalık

gelen ovalık

kısımlar Akdeniz' de son bulur. Bu nedenle Tarsus, dağlık olduğu kadar ovası da olan bir
yerdir. Tarsus vadisi, Tarsus Ovası ve Berdan Ovası ile geniş bir düzlük alana sahiptir.
Tarsus vadisi, Tarsus çayının kaynaklandığı dağlar arasında küçük bir vadidir. Tarsus ovası
ise, Çukurova'nın bir parçası durumundadır. Tarsus ovası, Tarsus çayı ile Seyhan ırmakları
arasını kaplayan 85 bin hektarlık geniş bir alandır. Denizden yüksekliği ortalama 50 m olan
Tarsus ovasının eğimi, % 5Hn altındadır. Alüvyal topraklarla kaplı olan ovada Akdeniz
iklimine uygun bütün ürünler yetiştirilebilmektedir.
Berdan ovası ise, Tarsus Nehri ile bu nehrin batısında kalan Toroslar'ın

etekleri

arasını kaplay an 40 hektarlık bir düzlüktür. Ov a, denizden 50 m kadar yükseklikte ve %5
eğimdedir. Bu ovada alüvyal topraklarla kaplıdır.
2

3- Bitki Örtüsü

Tarsus'un % 39'u ormanlarla kaplıdır. İlçenin doğal bitki örtüsü otlar, ve Akdeniz
bölgesinin karakteristik bitkisi olan ormanlardır. 600 metreye kadar olan yerlerde genel
olarak pırnal, keçiboynuzu, tesbih, sakızlık, sandal, mersin, zakkum, defne gibi ağaçlar
bulunur. Dere içlerinde.çınar, kızılcık, kızılağaç, karaçalı bulunur.
Dağların zirvelerine yakın yerlerde iyi vasıfta ormanlar olmasına rağmen aşağılara
doğru inildikçe vasıfsız, koru ve baltalıklar ile karşılaşılır. 500 m yüksekliğe kadar olan
yerlerde Akdeniz bölgesinin karakteristik ağacı maki yaygındır. Makiler, sert yapraklı,
bazıları dikenli dört mevsim yeşil kalan bir bitki türüdür. 600 m.den daha yukarı kısımlar
ise kızılçam ormanları ile kaplıdır. 1500 m.den yükseğe çıkıldıkça ise, ladin, dişbudak,
karaçam, köknar, ardıç ve sedir ağaçlarına rastlanır.
4-İklim
Tarsus'un iklimi kelimenin tam anlamı ile Akdeniz iklimidir. Zaten Akdeniz iklimi
sahil şeridinde ovalık kısımda ve ovaya yakın yerlerde etkisi gösterir. Akdeniz ikliminin
genel özelliği, yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur
şeklindedir. Buralara kar yağmaz.
Toroslara yükseldikçe ~eniz

ikliminin etkisi azalır ve karasal iklim görülmeye

:..z_--·-,,,,

başlanır. Buralarda yazın havalar 'serin, kışın çok soğuk geçer. Bu nedenle Tarsus'lular
yazları genellikle Namrun yaylasında geçirirler. Yüksek yerlere kar yağar. Yaz mevsiminin
en sıcak günlerinde bile ilçenin kuzeyindeki dağların yükseklerinde kar bulunur.
Yıllık yağış ortalaması 61 O mm dir. Önemli rüzgarları, kuzeydoğudan esen poyraz,
kuzeybatıdan esen Karayel, güneyden esen Kıble ve güneybatıdan esen Lodos'tur.
Kuzeyden gelen rüzgarlar kuru ve soğuktur. Ancak Toros dağları kuzeyden gelen
rüzgarlara perde olduğu için ilçenin iklimi genel olarak ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklı
18 civarındadır. En sıcak ay Agustos, en soğuk ay ise Ocak' tır.
5- Akarsular
Tarsus'da akarsu deyince akla Tarsus (Berdan) Nehri gelmektedir. Bugün Berdan
Nehri olarak adlandırılan nehrin eski adı Kidnos Nehri'dir. Müslümanlar burayı fethedince
nehrin suyu soğuk olduğu için soğuk manasına bu suy a Berdan Nehri demişlerdir. Nehir,
kaynaklarını Bolkar dağlarının güney eteklerinden alır. Nehrin batıdaki kolu olan Keşbükü
suyuna Çoçak, Cehennem ve Pamuk dereleri katılır. Doğudaki kolu Irmak, İn, Elmalıboğaz
ve Ağaçkesen dereleriyle birleştikden sonra Kadincık Suyu adı ile güneye iner. Bu iki kol
3

Muhat (Çevreli) köyü yakınında birleşerek Tarsus Nehri'ni meydana getirir. Daha önce
Tarsus'un içinden geçerek şehrin hemen yanında Gözlü Kule'ye kadar uzanan ve Akdeniz
irtibatlı olan Reyma Gölü' ne dökülürken şimdi direkt Akdenize dökülmektedir.
Yaklaşık 2 bin km bir alanın sularını toplayan 150 km uzunluğundaki Tarsus
Nehri'nin suyu, su toplama alanı Orta Toros Dağlarının bol yağış alan en yüksek
kesimlerinden oluştuğundan yaz-kış boldur. Kar örtüsü güç eridiğinden çayın yüzeysel
akışı zayıftır. Buna rağmen yeraltı gölleri oluşturan bu akıntılar aynı zamanda Tarsus
Nehri'ni de sürekli olarak beslemektedir. Bu nedenle Tarsus Nehri y az-kış düzenli şekilde
akmaktadır.
Tarsus Nehri'nin geçtiği yerlerde eğim yüksek olduğu için akım hep hızlıdır. Hızın
kesilmesini sağlayacak düzlük alanlar pek bulunmadığından şiddetli yağışlar taşmalara yol
açmaktadır.
Ayrıca Gelgez Deresi, Karboğazı, Kaleardı ve Hapkapan dereleri de önemli
akarsulardır. Ancak bunlar kaynakları kısıtlı olduğu için yazın kururlar.
6-Madenler
Tarsusta linyit madeni damarları bulunmaktadır. Buradaki toplam

linyit

rezevlerinin 500 bin tôh dolayınd~~lduğu tahmin edilmektedir.
7-Tarım
269900 hektarlık ilçe toprağının 116200 hektarı tarım arazisi 105100 hektarı
(fi

ormanlık ve fundalık, 35300 hektarı taşlık ve kayalık, 13100 hektarı sazlık ve bataklık, 200
hektarı da kumluktur.
İlçe sınırları içindeki topraklar genellikle alüvyonlu topraklardır. Tarım yapılan
yerlerdeki topraklar genellikle Tarsus çayının getirdiği bu topraklar olup, killi, koyu
grimsi, kahverengi, ve kırmızı renktedir. Tarsus'un iklimi ve toprağı her türlü tarımın
yapılmasına elverişlidir. Ovalık arazide ilk bahar aylarında yetiştirilen turfanda sebze ve
meyvelerin tüketiminden sonra eşik bölgelerin sebze ve meyveleri yetişmeye başlar. Kış
mevsiminde Portakal, mandalina ve limondan başka kışlık sebzelerde ilçede rahatlıkla
yetişir.
Yenice ve Tarsus ovasında en çok pamuk ve buğday yetiştirilir. Son yıllarda soy a
cl\.uumt:

de başlanmıştır. Genellikle buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ekilen ve 90 günde
Soya'nın yağı besleyici ve küspesi de hayvanlar için son derece yararlı bir besin
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maddesidir. Bol sulanan yerlerde pirinç ekimi de yapılır. Aynca mercimek, nohut, mısır,
arpa ve susam da yetiştirilen ürünler arasındadır.
Ovada kışlık sebzelerden marul, yeşil soğan, pırasa, kara lahana, kamıbahar ve
ıspanak yetiştirilir. İlk turfanda sebzelerden kabak domates, biber, patlıcan, hıyar ve yeşil
fasulye ekiminin yapıldığı tarlalardan yılda iki bazen üz kez ürün alınabilir.
Mersin-Tarsus-Adana asfaltının kenarlarında ve bu yolun kuzeyindeki alanlarda
turunçgillerden limon, mandalina ve portakal bahçelerinin sayısı her yıl artmaktadır.
Buralarda erik, nar ve yeni dünya ağaçlarına da rastlanmaktadır. Diğer dalgalı arazilerde
incir, zeytin, badem, dut ve harnup ağaçları sıklaşırken biraz daha kuzeydeki yaylaların ve
akarsu vadilerinin meyilli yamaçları••· teraslanarak en iyi cins, kiraz, elma ve şeftalileri
yetiştirilir. Elmanın daha rahat yetişmesi ve satılması çiftçileri bu meyveye yöneltmiştir.
Bu nedenle bugün Tarsus' ta en çok üretilen meyve elmadır denebilir. Ayrıca Tarsus,
"Topacık Üzümü" ile profesyonel bağcılığın merkezidir. Yine zeytincilik ilçede oldukça
gelişmiştir. Geçimini zeytincilikten sağlayan köyler bile vardır. Ayrıca Tarsus' ta turfanda
balcılığın büyük bir önemi vardır.

B) İD.t\RİYAPIVE NÜFUS
Mersin ili içerisinde yer~lan Tarsus bölgenin en büyük ilçesi konumundadır.
Tarsus Akdenizi Anadolu'ya baği~tnasıve işsahasıninolması

dolayısıyla büyük bir göç

olmuştur. Tarsus'un 146 köy ve 5 kasabası vardır. Kasabalar:
1- Yenice
2- Huzurkent 3-Çamlıyayla
4- Sebil

5-Gülek
Bu kasabalarla birlikte köyler Tarsus'un önemli bir nüfusunu teşkil eder. Tarsus'un

nüfusu şehir merkezi, kasaba ve köylerle 400.000 civarında bir nüfus olduğu
görülmektedir.
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II. BOLUM
•

TARSUS'UN TARiHi
YAPISI

•

A) TARSUS'UN

İSMİ NEREDEN GELİYOR

Eski zamanlarda

Ovalık Kilikya denilen bugünkü çukurova'nın

şimdiye kadar

mevkiini muhafaza etmiş olan en eski şehirlerden biri olan Tarsus çok uzun ve eski bir
tarihi geçmişe sahiptir. Tarsus'un ilk çağlardan beri mo'mur olduğu tarihi vesikalardan ve
yapılan . arkeolojik kazılardan

anlaşılmaktadır.

Ancak ilk olarak ne zaman ve kimler

tarafından kurulduğu hususunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Yapılan kazılarda M.Ö.
50000 yıllarına uzanan yerleşim kalıntılarına
ihtimal Tarsus'un

Finikeliler

tarafından

rastlanmaktadır.

kurulmuş

Bu hususta en kuvvetli

olabileceğine

dair fikirlerdir. Hem

Heradot hem de Şemsettin Sami tarafından bu fikir ileri sürülmüştür. Gerçekten bu yöre de
ilk

yaşayanların

devirlerindeki

Finikeliler

olduğu

bilinmektedir.

Kazılar

şehrin

durumunu izaha kafi değilse de genel olarak Tarsus'un

muhtelif

tarihi

tarihi gelişimi

hakkında bir fikir verdiği muhakkaktır. Tarsus tarihi boyunca tek bir devletin elinde kalmış
bir şehir değildir. Her 50 yılda bir el değiştirmiştir. Bunun sebebi şehrin son derece önemli
stratejik bir noktada bulunmasıdır. Bu nedenle her kralın gözü burada olmuştur.
Bu şehre Tarsus isminin verilişi hususunda gerek Yunan mitolojisinde gerekse eski
müelliflerin eserlerinde çeşitli bilgiler vermektedirler. Bunları kısaca özetleyecek olursak ;
1-

Eski yunan mitalojisine göre Pegasus yahut Bellerefantes Kilikya ovasında

yolunu şaşırmış ve Tarsus'un b'-:'\Munduğu yerde ayağı sakatlanmış olduğundan bu şehre,
yunanca ayak tabanı anlamına gel;:nTarsus ismi verilmiştir.
2-

Başka bir yunan mitolojisine göre Perseus bu vadide rüyasında attan inerken

ayak tabanını kaybeder ve bu mevkiye bir şehir inşa ettirir.
i

3Yine başka bir efsaneye göre kurucusu eski Kilik:~a ilahı olarak bilinen
Herakles Sandan dır.
4-

Kilikyanın eski ilahı olarak bilinen ve zamanın hükümdarı olan Tarkan'ın

şehri kurmuş olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu fikre göre Asur hükümdarları içinde
Tarkan, Tarhund ismine sık sık rastlanmaktadır. Tarsus ismini Tarhan veya Tarhund dan
geldiğini kabul edebiliriz. Sonra da bu kelime Asurca tarzı, Aramice tarz, Yunancada Tans
Latincede'de Tarsus'a dönüşmüş olmalıdır.
5uun.\,Ul\;il

Şemsettin Sami'nin Kamus'ul A'lamda verdiği bilgiye göre Tarsus
tarafından kurulmuştur.
Tarsus tarihine ait bir risalede bu şehrin kuruluşu Nuh'un (a.s) torunu Yasef

oğlunun adının Laan olduğu Laan'un da dört oğlu olduğu birinin adının Ayas, birinin
birinin Adana ve birinin de Tarsus olduğu; bunun Rumca da Tarsın, Arapça da
olduğu ifade edilmekte ve bu şehrin adının da ondan geldiği ifade edilmektedir.
7

Aynca bu şehri Laan'ın oğlanlarının kurduğu ve bu nedenle kardeşlerinin ismini verdikleri
de belirtilmektedir. Yine tarihin babası olarak bilinen yunanlı meşhur Heradat'a göre de
Hz. Nuh'un oğulları tufandan sonra her biri bir odaya dağıldılar ve bunlardan Teraşişisimli
olanı bu yere yerleşmiş ve buna izafeden ismi Teraşiş olmuştur. Zamanla bu kelime
Tarsus'a dönmüştür.
Yine aynı konu üzerinde duran Yakut EI Hamevi yazdığı coğrafya ansiklopedisi
mahiyetindeki eserinin "Tarsus" maddesinde şu görüşe yer verir "Bu kelime rumi asıllı bir
kelimedir." Tarsus şeklindeki telafuzu galat olup aslı Tarasus'tur. Terasus Hz. Nuh 'un
torunu olan Yafes'in torunu Terasus'a izafeden isimlendirilmiştir. Hz. Nuh'un oğlu
Sam,onun oğlu Yasef, onun oğlu Er Rum ve onun oğlu da Terasus dur.
Her ne · kadar son görüş ağır bassa da bütün bu efsanelerden ve rivayetlerden
hangisinin daha sağlıklı olduğunu tespit etmek mümkün görünmemektedir. Tarsus'un tam
olarak kimin tarafından ne zaman kurulduğu ve ilk kurulduğunda adının ne olduğunu net
olarak tespit etmenin mümkün olmadığı sonucuna götürmektedir. Bilinen tek gerçek
Tarsus'un eski tarihlerden beri meskun bir mahal olduğudur.

B) TARSUS'UN TARİHİ
Tarsus'un tarihinin çok esk~yıllara dayandığını ve yörenin coğrafi konumunun
"~.

">,.

etkisiyle önemli bir yerleşim merkezi olması bu yörede yıl boyunca hep mücadelelere yol
açmıştır. Bölge stratejik yapısı ve verimli topraklarıyla her zaman önemini korumuştur.
Tarsus'untaribini ele alacak olursak, üç evrede ele alabiliriz.
l;;. Osmanlı öncesi Tarsus
2- Osmanlılar dönemi Tarsus
3- Cumhuriyet dönemi Tarsus

I- OSMANLI ÖNCESİ TARSUS
Bu dönemi Tarsus'un Osmanlılar tarafından feth edildiği devreye kadar olan
kısmında ele alabiliriz. Bu dönemde bir çok devletler Tarsus da hüküm sürmüştür. Osmanlı
öncesi Tarsus u-iki kısıma ayırabiliriz.
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a. İslamiyet'ten Önceki Dönemde Tarsus
i. Kızvatna Krallığı

MÖ. 1650'li yıllarda yaşadığı,yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.
Hititleri çağdaşı olan krallık MÖ. XIV yy da Hitit İmparatorluğuna katılarak MÖ. 1200
yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

ii. Hititler Devri

MÖ.1500 yılında Tarsus Hitit federasyonuna katılmıştır. Bundan sonra Tarsus
Hititlerin oldukça mühim bir şehri olduğu anlaşılmıştır.
iii. Ku eliler Devri

Kue'nin merkezi Silifke çevresinde Timur şehri olduğu ve Tarsus'un da bir ara Kue
ye başkentlik ettiği bilinmektedir. MÖ.VIII. asırda Asurlular tarafından idare ediliyordu.
iv. Asurlar ve Mısırlılar Devri
MÖ. 612 yılına kadar 50 yıl ara ile iki devletin himayesi altında kalmıştır.
Tarsusu'un verimli topraklara sahip olması yörenin önemini artırmasından dolayı bir çok
devlet himayesi altına almak ist~p:ıiştir. Bunlar Asur ve Mısırlılar olmuştur.
~.-,~, ..
v. Kilikyalılar ve Persler Devri
Kilikyalılar MÖ.612 yılında müstakil bir devlet kurmuşlardır. Kra11lığın merkezi
Tarsus nehri üzerindeki

!:.

zengin ve mo'mur Tarsus şehri idi. Kilikyalılar komşuları,

doğudaki İranlılarla iyi geçinmek istiyorlardı fakat İranlılar daha farklı düşünerek
çukurovayı ellerinde bulundurmayı amaçlıyorlardı. MÖ. 401 yılında Pers hükümdarı
Tarsus üzerine yürümüştür. Kilikya kralı Syeennesis maiyyeti ile dağlara çekilmiş ve
Tarsus dolayısıyla Kilikya Pers imparatorluğuna bağlı bir satraplık (eyalet) haline
gelmiştir. MÖ.IV. yy ın ortalarına kadar Pers eğemenliği sürmüştür.
vi, Makedonyalılar Devri
Genç yaşta Makedonya'nın 24 yaşında kralı olan Büyük İskender tahta geçer
geçmez doğu seferine başlayarak Asya 'ya geçti. MÖ.333 senesinde Pers kralı III. Darius
ile karşılaşmak için orta Anadolu'dan hareketle Toroslara gelmiş ve Gülek boğazından
geçmeye mufa:fukoldu. Tarsus'u ele geçirdi. Tarsus Makedonyalıların Kilikyadak merkezi
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haline geldi. MÖ. 933 yılında Tarsus Büyük İskender'in

Serosker'i

Seledkosa düştü.

Böylece Selefkiler devri başlamış oldu.

vii. Selefkiler
İskender 'in ölümünden sonra Selefkas'a kalan Tarsus 'da artık Selefkiler devri
yaşanır. , Bir

ara mısırlılar tarafından zapt edilse de Tarsus tekrar Selefkililer eline

geçmiştir. Bu dönemde ticaret bakımından Kilikya göze çarpmaktadır.

İskenderiye den

sonra an önemli ilim ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

viii. Romalılar Devri
Makedonya

krallığının

ortadan kalkması

ile Anadolu'ya

ve diğer Akdeniz'e

yönelen Romalılar bölgeyi kontrol altına almışlar. MÖ. 66 yılında Roma eyaleti kurulmuş.
Bu eyaletin merkezi haline gelmiştir.
Tarsus Roma egemenliği altında iken yaklaşık üç yüz yıl kadar el değiştirmediği
için bu mesut devre içinde fevkalade bir inkisaf ve terakkeye mazhar olmuştur.Eyaletin
idari ve siyasi merkezi olma vasfım yüklenmiştir.
MS.IV yy' ın sonuna doğru Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Kilikya ve
Tarsus doğu Romanın sınırları içinde yer almıştır.

·~

.-::f,~•.,,,
·,....,-',.;

ix. Bizanslılar Devri
Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması sonucu Doğu Roma yani Bizanslılar sahip

,

çıkmıştır. Müslümanların Anadolu'ya gelişine kadar Tarsus Bizanslıların hakimiyeti

altında kalmıştır. MS.775 yılında Abbasi halifelerinden Harun Reşit tarafından ele
geçirilmiştir.

b. İslamın İlk Fetih Yıllarında Tarsus
Tarsus şehri müslümanların. fethinin öncesinde idari ve askeri bir eyalet merkezi ve
aynı zamanda ticari ve ilmi bir merkez, önemli geçit ve yolların kapısı durumunda olan bir
şehirdi. İslamiyetin. doğuşundan kısa bir süre sonra Hz. Ebubekir'in hilafeti sırasında
Tarsus'un bağlı olduğu Suriye bölgesi siyasi ve askeri bakımdan çok hareketli bir safhada
idi. O devirde Tarsus kendisi feth edilmediyse de şehrin idari ve coğrafi durumu itibarıyla
bağlı olduğu Suriye bölgesinin fethine başlandı (634-635).
Tarsus havalisine yapılan ciddi akınlar I-Iz1 Ömer (R.A.)'in hilafeti zamanında
başladı. Hz. Ömer zamanında Şam bölgesi

ve

Tarsus Müslümanların eline geçmiştir.
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Tarsus Hz. Osman ve Hz. Ali'nin hilafeti yıllarında Müslümanların elinde yer almıştır. Hz.
Ali ile Sam valisi arasında çıkan hilafet çatışmaları sonucunda Muaviye'nin
geçirmesiyle

halifeliği ele

birlikte bu yörede bir boşluk meydana geldi. Fakat çabuk toparlanan

müslümanlar şehri Bizanslılara kaptırmadı.
İslamın ilk fetih yılları ile birlikte Tarsus'ta

sırasıyla birçok devlet bu yöreye

hüküm sürmüştür; Bu devletler şunlardır.

i. Emeviler Devri (141-750)
Hz. Muaviyetnin

halifeliği almasından sonra Tarsus ve yöresini toprakları içine

kattı. Anadolu sefer yapmak bir geçiş noktası olan Tarsus çok önemli bir şehirdir. Çünkü
Akdenizi İç Andoluya · bağlayan Gülek boğazı burada bulunuyordu. Bu bölgede tampon
bölge olarak kullanılırdı. Bu bölge Emeviler'in

Anadoluya geçiş için kullandıkları bir üst

görevini görüyordu. Bu bölge çok önemli idi. Tarsus'a daha ayrı bir önem kazandırıyordu.

ii. Abbasiler Devri
Bu devirde çıkan Emevi Abbasi çatışmaları

sırasında yöre Bizanslıların

eline

geçmeye başlamıştı. Emevi Abbasi çatışmasının sona ermesinden sonra Halife Mehdi'nin
zamanın tekrar Anadolu'ya

akı¥~z~-., , yapmaya· başladı. Tarsus bu dönemlerde kuşatılsa da

sık sık el değiştiren Krikya bölgesi, Harun Raşid'in

Halifeliğe geçmesiyle

Tarsus bu

devirde Abbasi himayesi altına girmiş oldu. Doğrudan doğruya hudud bölgesinde olan ve
en mühim geçitlerin anahtarı rolü· oynayan şehir ve kalelerin önemli yerlerde bulunması
(f

bölgeyi isteyenleri .cezb · eden bir unsur olarak göze çarpıyordu. Abbasi devleti çökmeye
başlayınca bölgeyi Bizanslılar ele geçirdiler. Ancak kısa bir süre sonra ellerinden tekrar
çıktı.

iii. Tulunoğulları Devri
Abbasi halifesinin hizmetinde çalışmış olan Ahmed Tulun bu bölgede yani Tarsus
onun emrine Abbasi halifesi Muhtedi tarafından verilmişti. Daha sonra Abbasiler karşı
gelerek bölgeyi ele geçirmiştir. 868 yılında yıkıldıkları 900 yılına kadar Tarsus yöresinde
egemenliklerini sürdürmüşlerdir.

vi. Hamdanoğulları
Tulunoğullarının yıkılmasıyla birlikte bölgede idarecilik yapmış olan Muhammed
B. Tuguc ihsidleri ilan ettiysede, daha sonra 944--945 yılında Hamdanoğulları

seyfütderle
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Ali B. Hamdanın eline geçti. Seyfüddevle zamanında çok parlak bir devir yaşandıysa da
969 yılında bölge Bizanslıların eline tekrar geçmiş tekrar geçmiş oldu. Bölgede

Bizanslıların himayesi altında Şelçukluların Antalya ya gelişine kadar ellerinde kalmış
oldu.

vi. Selçuklular Devri
Selçuklular 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya yerleşmeye başladılar.
Malazgirt

yenilgisinden

sonra Bizanslılar.

Tarsus

ve

yöresine

yerleşmişlerdir.

Müslümanlara karşı sınır güvenliğini sağlamak için bölge çok büyük önem kazanmıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Kutalmış 1082'de Tarsus'u
aldıktan sonra Kilikya bölgesini ele geçirdi. Bölgede uzun yıllar Bizanslılarla mücadeleler
olmuştur.
1243'de Anadolu Selçuklu sultanı II

Gıyasettin Keyhüsrev'in

Kösedağda

Moğollara yenilmesi bütün Anadolu için ani ve çok tehlikeli bir durum halini almıştır.
Kilikya yöresi ise Moğolların tabiiyetinde bulunan Ermenilerin . elinde kaldı. Bölgede
bulunan Türkmenlerin Moğolların baskısı karşısında göçe zorlandı. Türkmenler
Memlüklere sığındılar. Tarsus ve yöresinde ki Anadolu Selçuklu üstünlüğü 1244 yıllarında
yavaş yavaş yitirdi. Bölge MoğoJ~ın eline geçmiş oldu.
·::..'(''-,.,
.,...,,,_.

vi. Memlükler
Moğolların

bölgede hüküm sürdüğü yıllarda belli bir süre sonra hakimiyetini
/

yitiren Moğollar olmuştu. Bu devrede Tarsus bölgesi için çok önemli iki gelişme oldu.
Bunlardan birincisi, Mısırda, Abbbasiler'in zayıflaması üzerine Türk (Selçuklu) valilerinin
kurmuş olduğu Memluk Devletinin güçlenerek Tarsus bölgesine kadar sınırlarının
gelişmesidir. İkinci olarak Moğolların bölgedeki gücünün zayıflaması üzerine, bölgede
Moğolların himayesin istemeyen Türkmenler tarafından bu bölgede Ramazanoğulları
Türkmen beyliğinin kurulması önemli bir olaydı.
Bölgede daha sonra Memluk, Moğol, Ermeni ve . Türkmen ilişkileri meydana geldi.
Bölgeden çıkan Türkmen Beylerinin yardımıyla Tarsus ve Adana çevresinde nüfuslarını
artıran Memluklar 1360 yılında. Çukurova Memlükler'in bir beyi olarak kaldı. Bölgede
Memlüklec'in yıkılmasına kadar devam etti.
Bölgede Memlükler ve Türkmen Beylikleri devrinde çok önemli bir kanun
durumuna geldi. Memlükler'den önce· Türkmenler bölgeye yerleşmeye başlamışlardı.
oğol istilalarının ve baskılarının artması sonucu Memlüklerle ilişkiler gelişti. Bölgede
12
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bulunan Türkmen Bey·l.·ı·kıeri···ile' M. emluklar uzun yıllar bir çatı altında yaşamaya baltli~ılar.
' .

.... ,

Bu yıllarda Türkmenler 'Ua.rsus<Memlükhimayesi altında.gelişme göstermeye başlad .
Memlük idaresi Osmanlı Devletinin Yavuz Sultan Selim zamanında bu yöreyi
etmesiyle bölgedeki hakimiyet.Osmanlıların

~t~

eline geçmiş oldu.

Il- OSMANLILARDÖNEMİ

TARSUS

Osmanlılar

arasında

ile<Menılükler

'<"

ı;P

1485'ten

1490

yılına

kadar

süren

muharebelerden sonra· 1490'de yapılan sulh antlaşması ile Yeniden barış sağlandı.. Bu barış
uzun sürmedi 24 Ağustos 1516'da Mercidabık'ta

yapılan savaş sonunda Yavuz Sultan

Selim idaresindeki Osmanlılar Çukurova ve bölgesini kattı. Halep ve Suriye'yi himayesine
aldı. Tarsus ve yöresi Osmanlılar tarafından fethedilmiş oldu. Bu olaydan sonra Tarsus'ta
Osmanlı idari ve yönetim şekli görülmeye başlandı.
Osmanlı döneminde Tarsus sosyal ve kültürel yapıdan çok önemli bir hale geldi.
Tarsus yöresi bir eyalet haline geldi. Osmanlı. idaresi altında başlayan Tarsus zamanla
sancak haline geldi. Kıbrıs Beylerbeyliğine bağlandı. Bölgede büyük bir güç halini almıştı.
Uzun yıllar boyunca Osmanlı toprakları içinde kalmıştır. Bu devrede çok büyük gelişmeler
kat etmiştir. Savaşlardan yıpranan bölge Osmanlılarla birlikte imar edilmeye başlandı.
Osmanlının Akdenizi Anadôlu'y~bağlayan
, ;;t~--<,.
bölge halini almıştı.
,~

ve verimli topraklarıyla

zayıflaması ve I. Dünya

Tarsus yöresindeki Osmanlı hakimiyeti imparatorluğun
Savaşında yörenin Fransızlar

tarafından

önemini artıran bir

işgaline kadar Osmanlı toprakları

içinde yer

(y;

almıştır. Tarsus yöresi Kurtuluş savaşı yıllarında çabalar Türkiye Cumhuriyeti

içinde

bölünmez bir parça olarak yer almıştır.

ID- CUMHURİYETDÖNEMİNDE

TARSUS

a. Kurtuluş Savaşında Tarsus
Tarsus yöresi kurtuluş savaşı döneminde (1919-1923)
bölgelerden birisiydi. Montros Müzakeresinin

işgalden en çok etkilenen

imzalanmasından

hemen sonra buradaki

bölge Fransızlar ve İngilizler Tarafından işgal edilmişti. Sonra buradan yani Çukurova' dan
düşmanı

atmak

için İçel, Tarsus

ve çevresi

Kuva-i

Milliye'nin en güçlü

direniş

cephelerinden bitini oluşturmuştur.

I. Dünya savaşı sonunda bu bölgede çok hasar olmasına rağmen, Fransızlar ve
İngilizlerin gözü buralarda idi. Özellikle Çukurova'nın

verimliliği ve Tarsus'un tarihi ve

stratejik bir konumda olması, bu ülkelerin iştahını kabartıyordu.

Montros mütakeresine
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göre bu bölgeleri işgale başladılar. Demir yolan ve geçitler yabancı devletler tarafından
fiilen işgale başlanmış oldu. Bölgedeki Osmanlı askerleri şehir dışına çıkarılmış silah ve
cephanelerine el konulmuş.
Montros mütakeresine göre İngilizler ve Fransızlar işgale başlamışlardı.

19 Aralık

1918 'de Fransızlar Tarsus 'u işgal ettiler. Bölgede halka karşı, Ermenilere işbirliği yaparak
zulümlere· başladılar.
Vatanlarının .elden gitmekte olduğunu anlayan yöre halkı devletten yardım ve
destek alamayınca kendi başlarının çaresine bakmanın yolarım aramaya başladılar. Çeşitli
yerlerde toplanan halkın ileri gelenleri İslam Hayır Cemiyeti adı altında bir teşekkül
meydana getirdiler. Bu · cemiyeti Fransız işgaline karşı cephede varlığını sürdürmüştür.
Tarsus yöresiişgal

altında olduğu için Müdafa-i Hukuka bağlı olarak Kuvva-i Milliye'nin

Teşkilatlı bir şekilde çalışmaları ile bölgede düşmanla sıcak bir savaş başlamış oldu.

b. Kurtuluş Savaşında Tarsus Cephesi:
Kurtuluş savaşı sırasında düşmanı yöreden atmak için şehrin çeşitli bölgelerinden
savaşlar olmuştur: kurtuluş savaşındaki diğer cepheler şunlardır.

i.BirinciEsha.b+Kelı.f S~aşı
.r-,

Tarsus cephesinde Kuvay-i Milliye ile Fransızlar arasında ilk ve önemli çatışma
burada olmuştur. bu çatışma Eshab-ı Kehfbölgesinde 19 Nisan 1920'de olmuştur. İki gün
süren bu çatışmada Fransızlar çok kayıp vererek,şehrin dışındaki bu yerden tarsus'a yani
e

merkeze çekmek zorunda kalmışlardır. Bu ilk zafer hem askeri morali~i yükseltmiş hem de
müfrezelerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

i. Kavakhhan · Savaşları
Nisan-Mayıs 1920'de Tarsus-Pozantı yolu üzerindeki Kavakhhan'da

önemli

çatışmalar oldu. Bu savaş daha çok kesit taarruzu şeklindedir. Bu taarruz ile düşman
Tarsus-Pozantı yöresini tutan kuvvetlerimiz hakkında bilgi edinmek için saldırmıştır. Ama
büyük bir bozgunauğramıştır.

iii. Ponzin Savaşı

Fransızlar

Kavaklıhan

yenilgisinden

sonra

Tarsus-Pozantı

bölgesini

yaramayacaklarını kesin olarak anlamışlardır. Pozantı'dan hareket eden düşmanla Kuvva-i
Milliyecilerin 28 Mayıs 1920'de Ponzin çukurunda karşılaşmışlar ve çatışmaya
14

girmişlerdir.
olmuşlardır.

Fransızlar

birlikleri

ile birlikte

bütün

silah ve cephaneleriyle

teslim

iv. Ateşkes Antlaşması
31 Mayıs l920'de

Fransızlarla Ankara hükümeti arasında bir ateşkes antlaşması

yapıldı. Amaç 26 Mayıs Kuşatma altına giren Pozantıda ki Fransız birliğini yok olmaktan
kurtarmak idi. Amaçlarına ulaşamadılar. Ama bu antlaşmanın önemi Ankara hükümetini
tanımaları anlamına geliyordu.

v. Hacı Talib Savaşı
Fransızlar · Mersin

Tarsus

arsındaki

demiryolu

ve bölgeyi

emniyet

altında

bulundurmak ve iki şehir arasındaki ulaşımı sağlamak için buraları çok sıkı korunuyordu.
25 haziran 1925'de tarsus Kuvay-i Milliyesine bağlı çeteler, Fransızların en güçlü karakolu
olan Hacı Talib istasyonuna
zorunda kaldılar.

bir baskın düzenlediler.

Fransız askerleri teslim olmak

vi. Bağlar Savaşı

·~

31 mayıs. 1920 ateşkes antlaşmasının

hükümlerinden

biri gereğince

Fransızlar

demiryolunun · kuzeyinden güneyif-çe~il~eleri idi. Bağlar bölgesinde bulunan 400 kişilik
kuvvetlerini çekmedikleri gibi burayı müstahkem' bir hak getirmişlerdi. Soyköy
yakınlarındaki birliklerimiz 14 Temmuz 1920'de saldırıya geçmişlerdi. 3 gün süren savaş
sonunda bozguna uğrayan düşman Tarsusa çekilmek zorunda kalmıştı.'
vi. İkinci Hacı Talib Savaşı
İlk Savaşta Hacı Talib çiftliliğini ve istasyonunu ele geçiren milli kuvvetler,
Mersin-Tarsus demiryolunu ve bölgesini kontrol altına almışlardı. Düşman Tarsus'a
çekilmişti tekrar buraları kuşatmak için saldırıya geçen düşman yine bozguna uğramıştı.
viii. Karadirlik Savaşı
22 Ekim 1920'de iki alay kuvveti Muhat Köprüsü ve Kadirlik Köyünü işgal etmişti.
Düşmanın yaptığı taarruz o zamana kadar ki en önemli taarruz olmaktaydı. Birliklerimiz
geri çekilmişti. Savaşmaktan çekinen düşman geri çekilmişti.
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ix. İkinci Eshab-ı Kehf Savaşı
Tarsus güven altında bulundurmak için bu bölgeye gelen burada halka çok büyük
zarar veriyorlardı. 13 Aralık 1920'de yapılan baskınla, iki gün sonra savaşta düşmana ağır
kayıp verilmiştir.
Tarsus bölgesinde yapılan savaşların hemen hemen tümünde yenilen Fransızlar,
Adana, Urfa, Maraş Gaziantep bölgelerinde de tutunamamışlardır.
x. Ankara Antlaşması
Fransa'nın Aralık 1918'de büyük emellerle başlattığı Kilikya işgali tam bir
fiyaskoyla neticelenmişti. 20 Aralık 1920'd~ Fransızlar ile Ankara hükümeti arasında
Ankara' da bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre Fransızlar ellerindeki savaş
malzemelerini bırakarak çekip gideceklerdi.

xi. Tarsus'un Kurtuluşu
Ankara antlaşması taraflarca onaylandıktan Fransızlar işgal altında tuttukları
Kilikya bölgesini boşaltmaya başladılar. Tarsus 27 Aralık 1921 'de Fransızlar tarafından
teslim edilmişti. Butarihpalen Tarsus'un kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.
Tarsus yöresi cumhüriyıt!e birlikte Mersin'in ilçesi olarak her türlü yönden
Kurtuluş savaşındaki görevini t~tnaml<,1-yarak yörenin kalkınması için Genç Türkiye
Cumhuriyeti'nin önemli bir merkezi halini almaya başlamıştır.
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III. BÖLÜM
•

•

T.AR.SUS'UN T.ARIHI
ve
•
•
•
TERISTIK ¥ER.LERI

TARSUS'UN
Tarsus'un

TARİHİ VE TURİSTİK/YERLERİ

ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden

biri olarak günümüze

kadar

gelmiş güzel şirin bir şehirdir. Tarih boyunca burada yaşayan milletler kendi kültürünün
izlerini Tarsus yöresine

bırakmışlardır.

Tarsus'un

oluşmasına · neden olmuştur. Hem Müslüman

tarihi açıdan zengin bir kültürün

nem de Hıristiyanlar

için önemli yerler

Tarsusda birleşmiştir. Yörede ve turistik yapı olarak dikkatimizi çeken yöredeki bulunan
bu eserleri inceleyelim.

I- ESHAB-1 KEHF
Eshab-ı Kehf olarak bilinen ziyaret yeri Dedeler Köyünün doğusun-la bir tepenin
eteğinde bulunan bir mağara ve onun yanına yapılmış bir camiden oluşmaktadır. Buranın
kutsal bir yer olarak görülmesinin nedeni halk arasında anlatılan olayın Kuran-ı Kerimde
de yer almasıdır. Halk arasında anlatılan söylenceye göre Hristiyanlığın
yıllarında Tarsus Takyanus isminde biri tarafından yönetilmektedir
kendisinin

ilahlığını

kabul

etmeye

zorlanmaktadır.

İlk

doğuşunun ilk

ve Takyanus . halkı

Hristiyanlardan

Yemliha,

Mekselina, Mesliha, Mernuş, Debemuş, Sazınuş, Kefeştateyuş ise Takyanus'un ilahhğını
kabul etmezler. Bunlardan hangileri olduğunu bilemediğimiz altı kişi bir fırsatını bularak

·.~

şehirden kaçarlar. Tarsus'un kuzeyine doğru, şu anda Eshab-ı Kehf'in olduğu yere doğru

kaçarken bu yedi kişiden biri dlan. çobana rastlamışlar. Durumu çobana anlatınca o da
Hristiyan olduğurıu ve onlarla birlikte gelmek istediğini söylemiş. Yedi kişi saklanacak bir
yer bulmak üzere yola koyulmuşlar. Çobanın köpeği olan Kıtmir de bunları takip etmeye
başlayınca köpeğin onları ele vereceğini düşündüklerinden taşlayatak onu uzaklaştırmaya
çalışmışlar. Köpek onlarla gelmekte diretince taşlamaktan vazgeçerek kendileriyle birlikte
gelmesine izin vermişler. Daha sonra Eshab-ı Kehf e gelerek mağaraya gizlenmişler ve
uyumaya başlamışlar. Zaman geçipte içlerinden biri uyanınca diğerlerini de uyandırmış.
Uyandıklarında birbirlerine ne kadar uyuduklarını sormuşlar. Kimi elli-yüz, kimi yirmi
dört, kimi de kırk saat uyuduklarını söylemiş. Çoban ne kadar uyuduklarını bileceğini,
köpeğin her yıl tüy atacağını söylemiş. Köpeğin attığı tüyleri saydıklarında üç yüz dokuz
sene uyuduklarını görmüşler. Acıktıklarında içlerinden birini şehre ekmek alınmaya
göndermişler. Şehre indiğinde Tarsus'un artık Hristiyanlığı kabul ettiğini, Takyanus'un
yönetiminin çoktan bittiğini görmüş. Ekmek almak için fırıncıya parayı verdiğinde fırıncı
paranın üç yüz yıl önceye ait olduğunu görmüş, bu parayla ekmek veremeyeceğini söylese
de sonunda. ekmeği vermiş ve bu. durumu<ilgili kimselere bildirerek takip etmeye
başlamışlar. Mağaranın girişine gelince•onµy.yakalamışlarve kim olduğunu sormuşlar. O da
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şehrih yerlisi olduğunu söylemiş. • Hangi mahallede oturduğunu sorduklarında,

oturduğu

mahalleyi söylemiş; ancak sözünü ettiği mahallede hiç kimsenin oturmadığını görmüş.
İlgililer olanı biteni öğrenince mağarada bulunan· diğer kişileri de bulmak üzere Eshab-ı
Kehf'e giderler. Diğerlerini çağırmak üzere onu mağaraya gönderirler. Aşağı inip de

arkadaşlarına durumu anlatınca arkadaşları ona "Hak yolunda üç yüz dokuz yıl bu
mağarada uyuduk. Şimdi çıkıp tekrar günah mı işleyeceğiz" diyerek dışarı çıkmamaya
karar verirler. Onların çıkmadığını gören askerler içeri girmeye çalışırlar, ama her
denemelerinde onları bir korku girmelerine engel olur. Böylece mağarada sır olan yedi kişi
halk arasında Yedi Uyurlar bilinip dilden dile anlatılmaya başlanıyor. Bu anlatım Kuranı
Kerimin Kehf suresi 10. onu izleyen ayetlerinde şu şekilde anlatılmaktadır: "O gün o
yiğitler ini barınak edinmişlerdi. Allah'ım sen bize esirgeyiciliğini sun, bizi işimizde
başarıya ulaştır. Bunun üzerine biz de o inde onların kulaklarını yıllar yılı tıkalı bıraktık...
Gerçekten onlar Allah'a inanan yiğitlerdi. Biz de onların yollarım büsbütün doğrultmuş,
yüreklerini pekiştirmiştik.
uyudular." 11

11

25. ayet de şöyle der: "Onlar inlerinde üç yüz dokuz yıl

Eshab-ı Kehf Çevresinde Oluşan İnançlar
Eshab-ı Kehl'in yanında b~unan
mezarlık halkın ölülerini defnetmek için oldukça
""'· .,
..,_

rağbet ettiği bir yerdir. Hastalıklardan kurtulmak, çocuk sahibi olmak ve baht açmak için
Eshab-ı Kehf halk tarafından ziyaret edilmektedir. Yine dilek için bez bağlanmakta,
dileğinin • gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için mağaranın
,,

yapıştırılmaktadır.
yorumlanmaktadır

Eğer

taş

duvara

yapışırsa

bu,

dileğin

duvarına taş

gerçekleşeceğine

Mağaranın girişinde günah taşı olarak bilinen büyük bir taş bulunmaktadır. Eğer
üzerinden atlayıp altın yedi defa geçilirse günahların affolunacağına inanılmaktadır.
Mağarada buluna sudan içildiğinde hastalığın geçeceği, çocuk sahibi olmayanların çocuk
sahibi olacağı düşünülmektedir.
Kandil gecelerinde Eshab-ı Kehf'e gidilip namaz kılınmakta ve dua edilmektedir.
Hacca gidecek kişiler · gitmeden önce mutlaka Eshab-ı Kehfi ziyaret etmekte ve dua
etmektedirler.
II- TARSUS NEHRİ
Tarsus Nehri'nin tarihteki adı "Kidnos Nehri" dır. Suyu soğuk olduğu için Arablar
"Berdan" demişlerdir. Nehir eskiden şehrin ortasından geçmekte idi. Gözlükuleyi kıyıda
bırakır ve şimdiki Karabucak ormanının yerindeki Reğma gölüne dökülürdü. Bu gölün
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güneyi denize açıldığından gemiler gölde dolaşır, Tarsus çayından şehrin içine kadar
yanaşırlardı. Toros dağlarındaki karların erimesiyle Tarsus Nehri taşarak şehirde mal ve
can kaybına yol açmakta idi. Bizans Kralı Jüstinyen, çayın şehir içinden geçen yatağını
değiştirerek şehrin kuzeyindeki Roma mezarlarının üzerinden geçmesini sağlamış ve
burada şelale meydana gelmiştir.
Abbasi Halifesi Harun Reşid, şehri imar ettikten sonra çayın yatağını da düzene
koymuştur. çayın dağlardan sürüklediği alüvyonların birikmesiyle göl sığlaşmaya ve suyu
çekilmeye başlamıştır. Sonradan gölün bulunduğu yer bataklık halini almıştır. Bu bataklığı
kurutmak için okaliptüs adında ağaçlar dikilmiş ve başarılı sonuç alınmıştır. Gerçekten bu
orman bugün güzel bir mesire yeri haline gelmiştir.

ID- GÖZLÜKULE'TEPESİ
Şehrin güneyinde ve 20-25 m yüksekliğinde bir höyüktür. Burada ilk önce 1845' te
İngiliz Konsolosu Barker, I 852 yılında Fransız Langlois tarafından bazı kazı çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan bu kazılar neticesinde topraktan yapılmış bazı heykeller bulunmuştur.
Langlois'in bulduğu heykellerden 1200 tanesi Lauvre müzesine götürülmüştür. Barker'in
bulduğu eserler ise British Museum da bulunmaktadır. Daha sonra 1935-38 yılında Miss
Hetty Golman başkanlığında y~ılan kazılarda üstten alta doğru, İslam, Roma, Eğe
;:r_---,,,

Uygarlıkları, Hitit ve Tunç devirleriyle alakalı izlere rastlanmıştır. Bu kazıda ayrıca
topraktan yapılmış bir buila (mühür) bulunmuştur. Ortası Hiyeraglifli ve etrafı çivi yazılı
bu mührün Kilikya'daki Kizvatna Kralı İsputahşu'ya ait olduğu tesbit edilmiştir.
(y

Gözlükulede en son olarak zengin ailelerin oturduğu bir liman mahallesi olduğu
bilinmektedir.

IV- KLEOPETRA KAPISI VE SURLAR
Bizanslılardevrinde Tarsus'u saldırılardan korumak için şehrin etrafı üç sıra surla
çevrilmiştir. Surların Bağ, Deniz ve Adana olmak üzere üç kapısı bulunmakta idi. Her
birinin arası 12 m olan- surların aralarındaki hendeklerin savaş zamanlarında su ile
doldurulduğu bilinmektedir. 1835 yılında Mısırlı İbrahim Paşa'nın bu yeri zabdetmesi ile
surlar yıktırılmış yalnız Deniz Kapısı bırakılmıştır. Tarsus'un idarecisi Antonyus ile
görüşmek üzere buraya gelen ünlü mısır kraliçesiKleopetra işte bu Deniz Kapısı'ndan içeri
girmiştir. Bu nedenle bu kapıya "Kleopetra<Kapısı"da dene gelmiştir. Halk arasında
"Kancık Kapı" olarak da bilinmektedir.
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V- Saint Pour Kuyusu
Hz. İsa (a.s.)'ın havarilerinden ünlü St. Poul Tarsus'ludur. Aziz Poul, ilk tahsilini
Tarsus'ta yapmış ve daha.sonra tahsilini tamamlamak için Kudüs'e gitmiştir. Başta Tarsus
olmak üzere bütün Kilikya. bölgesini, Efes, Makedonya ve Akdeniz Adalarını dolaşıp
hristiyanlığı yaymaya çalışmıştır. Vaazlarının sertliği ile meşhur olan Paul, 59 yılında
Şam'da ve 61 yılında Roma' da hapsedilmiştir. Nihayet 26 Haziran 64 senesinde de
Roma'da idam edilmiştir. İşte Hz. İsa (a.s.) has havarilerinden olan Poul'un doğduğu evin
yanındakikuyu özellikle hristiyanlarca kutsal ve suyu şifalı olarak bilinmekte ve ziyaret
edilmektedir.

IV- Bae Köprüsü
Adana tarafından Tarsus' a girerken yakın bir zamana kadar bütün araçların
üzerinden geçtikleri taş köprü Bizanslılar zamanında Jüstinyen tarafından yaptırılmıştır. Bu
nedenle "Jüstinyen Köprüsü" olarak ta bilinmektedir. Vaktiyle şehrin en işlek yerinde
bulunan bu köprü, şehre girib-çıkan maldan durak yeri olduğu ve "Bae" adında vergi
alındığı için "Bae Köprüsü" adı ile anılmaya başlanmıştır. Bölge Osmanlı hakimiyetine
girince Gülek Bac'ı hariç diğerleri Adalete aykırı bulunduğundan kaldırılmıştır.
~.

...••...

·,

VIl- ŞELA.LEVE ROMA MEZARLARI
Şehrin 3 km kuzeyindeki şelalenin bulunduğu yerde Romalılardan kalmama yeraltı

'
mezarlarının olduğu söylenmektedir. Sonradan Tarsus Nehri'nin yatağının
değiştirilmesi
ile çayın suyu 3-5 m yükseklikteki mezarlar üzerinden akarak şimdiki şelaleyi meydana
getirmiştir. Suların azaldığı yaz aylarında mezarlar açıkça görülmektedir.
VID-DONUKTAŞ
Tarsus' un Tekke mahallesindeki Donuktaş (Dönüktaş) şehirdeki anıtların en eskisi
olarak bilinmektedir. Donuktaş, dikdörtgen şeklinde, iç bölümleri bulunan muazzam bir
yapı kalıntısıdır. Bu tarihi bina kalıntısının iç kısmının boyu 84 m, genişliği 45 m
yüksekliği 7 m, kalınlığı 6.60 metredir. Tarzı Roma usulünü andırmaktadır. Ancak yapılan
kazılarda ve incelemelerde kesin bir neticeye varılamamıştır. Bazılarına göre saray,
bazılarına göre kahinlerin meskeni, yine • bir kısım ilim adamlarına göre de mezarlıktır.
Mahalli efsaneye göre ise, burası eskiden bir hükümdar sarayı olub, gözlükule üstünde
imiş. Zamanın peygamberi burada yaşayan hükümdara darılarak, sarayına bir tekme
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vurmuş, saray ters dönerek yuvarlanmış ve bugünkü olduğu yere düşmüştür. Hükümdar ile
ailesi altında kalarak ölmüşlerdir.

IX- ROMA HAMAMI
Eski caminin önünden geçen yoldan kuzeye doğru bakınca hamam · kalıntıları
görünmektedir.

Burası iri tuğlalardan

yapılmış

Roma

devrinden

kalma bir hamam

kalıntısıdır. Duvarları kalın Horasan tabakaları, eni 37 cm, uzunluğu 75 cm, kalınlığı 7 cm
dir ve tuğlalardan inşa edilmiştir. Ayrıca zeminin mermer tabakası veya mozaikle örtülü
olduğu-tahmin edilmektedir. Zira bu yapıya benzeyen aynı devre ait yapılar bu özelliklere
sahiptir. Eserin kuzey duvarı tamamen tahrib edilmiş olub, güney duvarından da geniş bir
delik açılmak

suretiyle

yol geçirilmiştir.

Bu nedenle

buraya

"Altından

geçme"de

denmektedir. Duvarların üst kısımlarındaki sıvaların bir kısmı hala göze çarpmaktadır.

X- ESKİ CAMİİ
Tarsus'taki en eski camilerden biridir. Çarşıbaşındaki bu cami 1307 yılında Ermeni
Kralı tarafından yaptırılmış bir kilise olub sonradan camiye çevrilmiştir. Önemi! bir ziyaret
yeridir.

XJ .. ULU CAMİİ
1579'da Ramazanoğlu İbrahim tarafından yaptırılmıştır.
Lokman (a.s.) makamları ile halife Me'mun'un

Caminin yanında Şit ve

mezarı bulunmaktadır.

Ayrıca yanında

;

"Kırk Kaşık" imarethanesi vardır. Burası da aynı şahıs tarafından 'yaptırılmıştır. Medrese
ve imrethane olarak kullanılmış tarihi bir değere sahiptir. Burada birde Yeni Hamam adıyla
bir hamam bulunmaktadır. Bu nedenle önemli bir ziyaret yeri olma özelliğine sahiptir.

xn- SAAT KULESİ
Ulu caminin bitişiğindeki saat kulesi, Tarsus' un eski kaymakamlardan Ziya Bey
tarafından 1895 yılında yaptırılmıştır.

xın- HİPODRUM
Tarsus, Romalılar devrinde en parlak devirlerinden birini yaşarken aynı zamanda
çevresinin de spor merkezi durumunda idiı; Bu sporcuların yarıştıkları halen Amerikan
Koleji'nin yanındaki hipodrom bu nedenle tarihi bir öneme sahiptir.
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XIV- ESKİB.Al\ıfAM
Hz. Daniyal (a.s.)'ırı yattığı makam camiinin elli metre kadar kuzeyinde Roma
devrinden kalma bir hamamdır. Ramazanoğulları tarafından yeniden inşa edilmiş sonradan
da tamir görmüştür. Halk arasında ''Şahmeran Hamamı" olarak da bilinmekte ve bu ismi
almasının

sebebi şöyle anlatılmaktadır.

Tarsus

hükümdarı

Dakyanus

hastalanmış

ve

doktorlar derdine çare bulamamışlardır. Bir falcı kendisine yılanların sultanı Şahmeran'ın
etini yediği takdirde iyi olacağını söylemiştir. Bunun üzerine Şahmeran Tarsus'a getirilmiş
ve bu hamamda öldürülmüştür.
Yılanlar

hala krallarını

Öldürülürken duvara sıçrayan kanları hala durmaktadır.

aramaktadırlar.

oradakileri zehirleyeceklerdir.

Bir gün öğrenirlerse

Tarsus'a

hücum

edip

Tarsus'ta bu efsane hala sürmektedir.

XV- GÜLEK BOG-AZI
Tarsus merkezine Adana istikameti tarafından 62 km uzaklıktaki Gülek Boğazı'nın
ilk çağlarda Kilikya Kapısı olarak anıldığı bilinmektedir.

Ermenilerin

boğaz üzerinde

kurdukları Gugulak Köyüne izafeten " Gülek Boğazı" denildiği sanılmaktadır.

Önceleri

buradan bir deve zor geçebilirmiş. 1833'te Anadoluya sefer yapan İbrahim Paşa toplarını
geçirebilmek

için boğazı genişletmiş. Boğaz halen 1 O m genişlikte 85 m uzunluktadır.

·~

Boğazın kuzey yanındaki kayada .harab olmuş bir kitabe vardır. Gülek Boğazı Akdenizi İç

Anadolu'ya bağlayan önemli bir geçittir...

XVI- NAMRUN KALESİ
Namrun, şehre 60 km uzaklıkta ve tepeler üzerinde kurulmuş doğal güzellikler
içinde bir kasabadır. Her evin bahçesi ve suyu vardır. İlçenin en güzel yaylası olduğu için
özellikle yaz aylarında büyük bir nüfus akımına uğramaktadır. Günümüzde daha hala yayla
olarak bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

XVII- TARSUS KİTABESİ
Özgürlük Kitabesi olarak da bilinen bu tarihi eserin 222-235 yılları arasında
yazıldığı tahmin edilmektedir. Kitabenin Türkçesi aynen şöyledir: Tarsus imparatorluk
ibadetgahının koruyuculuğunu iki kez yapmak, gerek şehir gerekse Kilikye Eyalet
yöneteminde bazı sivil ve resmi işlerde özel sorumluluk ve yetkilere sahib olmak, bağımsız
eyalet meclisi kurmak gibi çok mühim imtiyazlarla onurlandırılmıştır.
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XVIII- TARSUS MÜZESİ
Ramazanoğullarından Kubalt Paşa tarafından yaptırılan ve aynı adla bilinen
medrese , I 970 yılında restore edilerek müze haline dönüştürülmüştür. Bu bölgenin tarihi
bir mirasa sahib olmasından dolayı müzede, çeşitli devirlere ait tarihi ve kültürel eserler
sergilenmektedir. Bu nedenle müzedeki eserler Tarsus hakkında az da olsa bilgi
vermektedir.

••

••

IV.BOLUM

TARSUS'UN YÖRESEL
YEMEKLERİ

A)ÇORBALAR
Yöre mutfağından <önem.li<bir yeri vardır. Bölge halkının vazgeçmeyeceği yiyeckler
şunlardır.

1. Yüzük (Yüksük) Çorbası
Çorba için un, sutve yeterince tuz ilavesiyle kulak memesi yumuşaklığında hamur
yoğrulur. Hazırlanan hamur <bezelere bölünerek yufka halinde açılır. Yufka enine ve
boyuna olmak üzere kesilerek 2 cm genişliğinde karelerin oluşması sağlanır. Bu hamurlara
kıyma, ince doğranmış soğan, kırmızıbiber, karabiber, az miktarda biber salçası ve
maydanozdan oluşan iç konur. Kare şeklinde ki hamur önce soğan şeklinde kapatılır,
ardından iki ·. ucu birleştirilerek yüzük şekli verilir. Hamurlara şekil verildikten sonra
yapışmaması için biraz un serpilir. Ayrı bir yerde salça, kuşbaşı et ve nohutla kaynatılan
suyun içine atılır. Hamurlar piştikten hemen sonra üzerine kuru nane serpilir. İsteğe bağlı
olarak limon sıkılarak yenir.

2. Tatar Çorbası
Yüzük çorbasında olduğu gibi hamur hazırlanır. Kare şeklindeki hamur önce üçgen
biçimine getirilir. Üçgenin ve ~smı,
"kuş ağzı gibi" açık bırakılır. Nohutla pişirilir.
:zf~·-,,,.,
Sarımsaklı yoğurt yapılır yağ eritilip naneyle beraber üzerine dökülür. Bu çorbanın susuz
olanına mantı denir.

3. Erişte Çorbası
Evde hazırlanmış erişte, yüzük çorbasında olduğu gibi nohut ve . kuşbaşı etle
kaynayan suya atılarak pişirilir. Hamur piştikten sonra ayrı bir yerde kıkırtla denilen ve
erişte hamurundan silindir şeklinde kesilmiş olan 2 cm uzunluğundaki parçalar sıvı yağda
kavrulur. Kıkırtlaklar pişen hamura eklenir. Ardından salça, nane ve yağ hazırlanarak
çorbanın üzerine dökülür. Karıştırıldıktan sonra az miktarda limon tuzu veya limonla servis
yapılır.

4. Hıhırtlaklı Çorba
Un, su, ve tuzla sertçe hazırlanan hamur açılır. Kare veya uzun hamur parçaları
'

halinde kesilir. Bu hamurlar sıvı yağla kızartılır. Suyla karıştırılarak özenen ayranın içinde
hamurlar yumuşayıncaya kadar pişirilir, sarımsak eklenerek yenmeye hazır hale gelir.
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5. Parapara
Erişte hamurunun çok küçük kareler şeklinde kesilmiş olanına parapara adı verilir.
Bu hamurlar nohut ve yeşil mercimekle kaynayan suda pişirilir. Üzerine yağda kavrulmuş
salça ve nane dökülüp limon eklenerek yenir.

6. Mırmırık Çorbası
Yeşil mercimek haşlanır. İçine az miktarda bulgur atılır. Salça konulmadan yağ ve
soğan yakılır. Bal kuru nane ile limon sıkılarak yenir.

7. Dahanlı (Tahinli) Çorba
Dövme suda iyice pişirildikten sonra içine tahin akıtılır, tuz eklenerek pişirilir, yağ
konmaz.

8. Kelle Çorbası
Kuzu kellesi ateşte çevrilerek tüyü yakılır. Tüyleri iyice yakılan kelle, bıçakla
sıyrılır. Ortadan iki parçaya bölünür. Bumundaki pislikten temizlenerek yıkanır. Bal suda
istenirse iyice pişirilir. Piştikten sonra kemikleri ayrılır, etleri didiklenir. Bol miktarda
dövülmüş sarımsak, limon ve l9rmızı biber eklenerek servis yapılır. Kelle, ayaklara

·~

eklenerek pişirlirse kelle paça adıı11·:alır.. Ağır bir çorba olarak kabul edildiğinden daha çok
kışın veya "ayıltıcı olmasından dolayı" içki sofralarından sonra içilir.
9. Karın (İşkembe) Çorbası
Koyunun karnı bıçakla sıyrılır. İşkembenin kolay temizlenebilmesi için bir miktar
karbonat eklenir. Karın büyük bir tencerede kaynatılan suya batırılıp çıkarılır. Sıcak suda
fazla bekletilirse zar üzerine yapışacağından temizlenmesi güçleşir. Temizleme işlemi
bittikten sonra bol suda tuz, baharat, kötü kokusunu alması için konulan portakal veya
turunç kabuğu ile harmanlanarak iyice yıkanır. Karın bu işlemden sonra süzgeçlere
alınarak süzülür. Ardından kare şeklinde doğranarak ayrı bir yerde kaynatılan suda iyice
haşlanır. Lifleri birbirinden ayrılacak duruma geldiğinde bol sarımsak, sıvı yağda
kavrulmuş az miktarda salça ve limon hazırlanarak çorbaya konur. İsteğe göre turunç sirke
veya limon eklenerek yenir.
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10•. Dövme Çorbası
Dövme haşlanır, süzekle süzülür. Bir tepsiye dökülüp soğutulur. Bu işlem çorbaya
katılacak

az suyla sulandırılmış

yoğurdun

kesilmesini

önlemek

içindir.

Kuru nane

eklenerek soğuk olarak yenir.

11. Terteşir Çorbası
Dövme kaynatılır bir miktar kayısı bir miktar kuru üzüm konur. Dövme iyice
pişince indirilir. Yağda nane, salça ve baharat kavrulup eşkiyle birlikte çorbaya eklenir.
Ekşi-tatlı bir lezzeti olan bu çorba adını hurdan alır.

B) BULGURDAN

YAPILAN YEMEKLER

VE KÖFTELER

1. İçli Köfte
Yörede çok büyük bir önemi olan bu köftede eskiden beri Çukurova içli köfteyi
ısırdığın zaman üzerine damlayacak

şekilde olması gerektiği

söylenirmiş.

İçli köfte

yapıldığı zaman, şimdiki. zamanda ipek gömlek, eskiden ise mangal gömlek denirdi.
Özellikle köfteyi ısırdığın zaman yağ dökülecek, köfte yediğin belli olacaktır. İçli köfte
şöyle· hazırlanır:
Bir gün öncesinden kıymanıt~_,içine bol miktarda soğan, yağ koyup donması için
buzdolabında bekletilir. Ertesi gün b~lgur -ıslatılır. İçine kimyon ve çakoz salça konur.
Dana etini dövdükten sonra, bulgurla ovarız içine irmik eklenir. Bir yumurta kırılır. Bulgur
dağılmayacak,

birbirini tutacak şekilde yoğrulur. Parmaklarla

içi oyularak sigara kağıdı
{:;

kalınlığındaki bulgurun içine donmuş olan kıyma konur ve büzülür. yJ~urta şekli verilir.
Bu evre bittikten sonra suyu kaynatılır. İçine limon ve tuz katılıyor. Dağılmayı önlesin diye
suya katılır. Suyun içine atılan köfteler pişince suyun yüzüne çıkar. Köfteler artık yenmeye
hazırdır. İstenirse içli köfte kızartılarak da yenir.

2. Sarımsaklı Köfte
Köftelik bulgur-yapımda olduğu gibi ıslatılan bulgura, kimyon, salça ve az miktarda
un eklenerek ovulur. 5-10 dk-dinlendirilen bulgur, yapışmasını önlemek için el ıslatılarak
hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar &lınır,ve iki avuç arasında yuvarlak şekil verilir.
Bu hamurların ortası baş parmakla çukuriaştırılır. Bu işlem köftenin yağı ve sarımsağı
iyice çekmesini sağlamak içindir. Köfteler; büyük bir tencerede bol suda kaynatılır.
Haşlanan köfteler süzgece konur. Ayrı inç.e<dôğranmış sarımsak, sıvı yağ, pul biber ve
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küçük doğranmış bol dornatesxuöldürülerek kıvamlı bir karışım hazırlanır. Hazırlanan
karışım haşlanmış köftenin.üzerine, bol miktarda maydanoz konur. Limon sıkılarak yenir.
3. Topalak
Yarma sıcak suda 10 dkkadarıslatılır.

Yarma hamurlaştıktan sonra sert olmaması

için bir miktar bulgur•eklenir. Bulgur ve yarmanın içine salça, kimyon ve tuz eklenir. Biraz
un atılarak yoğrulur, bilye büyüklüğünde yuvarlanır. Keklik etinin ve nohuttun ayrı yerde
kaynatılmasından

sonra; toparlak içine atılır. Piştikten sonra yüzüne yağ eritilip salçayla

birlikte dökülür. Limon eklenerek servise hazır hale gelir.

4. Mercimekli Köfte
Yeşil veya kırmızı mercimek kaynatılır, bulgurla karıştırılıp, yoğrulur. Yağ, soğan
kavrulup salça ve baharat eklenerek köfteyle karıştırılır. Elle sıkılıp maydanoz, soğan ve
mandalin taze bölümleriyle yenir.

5. Dahanh (Tahinli) Çiğ Köfte

Bulgur sıcak . suyla ıslanır. İki avuç bulgura iki kaşık tahin ölçü almak üzere
ıslanmış bulgura tahin eklenir, tuz ve sıra konur ve yoğrulur. Yoğurma işleminde sonra

·~

maydanoz, yeşil soğan ve yeşil nl;!ne ince ince doğranarak köfteye eklenir. Elle sıkılarak
şekil verilen köfte hazır hale gelir. ·:::':.•..

C) SEBZE VE TAHIL YEMEKLERİ
t.

Yörede iklimin elverişliliği ve seracılıktan ötürü sebze ve meyve çeşitlerinin hepsi
bulunmaktadır. Tarsus'un sıcak iklimin etkisi mutfakta da görülmektedir. Genellik yazın
sebze yemekleri ön plana çıkmaktadır. Bu yemekler şunlardır;

1. Mercimekli Ispanak Başı
Ispanak başları sert olan kısımlar atılarak temizlenir, yıkanır. Diğer yandan yeşil
mercimek haşlanır. Ayrı bir yerde zeytinyağı içinde sağan ve biber salçası kavrulur.
Ispanak başları bu karışıma boşaltılıp, haşlanmış yeşil mercimek ilave edilerek pişirilir.
İstenirse limon suyu sıkılarakyemek yenecek hale gelmiş olur.
2. Lepe
Soğan, biraz yağ ve salçayla kavrulur. Fındık büyüklüğünde doğranmış domatesler
içine atılır. Domates bol olmalıdır. Bir mik.ta:r su ilave edilerek domatesin iyice pişmesi
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sağlandıktan. sonra içine. bir 111il:ctar<pilavlık bulgur katılır. Pişince biraz dinlendirildikten
sonra yenir. Kıvamı sulu-kuru arası olduğundan lefe adını almıştır.
3. Babaganos
Bu yemek yörede gömmelik, fırınlık patlıcan denilen büyük ve yuvarlak patlıcanla
yapılır. Fırında kabuklu olarak pişirilen patlıcanların kabukları ayıklanır, içi kıyılır. Soğan
halka halka

doğranıp . ovulur,

yeşil biber,

doğranmış

domates

maydanoz

katılarak

doğranmış. patlıcanla karıştırılır. Limon, tuz ve zeytin yağı eklenerek yenir. Daha çok
salataveya meze olarak tüketilen bir yiyecektir.

4.Bamya
Bamya için nohut önceden ıslatılır ve pişirilir. Eti de önceden iyice pişirilir. Etle,
salça ve yağ, et sertleşmeyecek şekilde biraz kavrulur. Bol domates ve sarımsak eklenir.
Bamya ve nohut konulur ve tuz atılır. Pişen bamya sümüklenmesin diye limon sıkılarak
yenir.

5. Balcan Dilmesi
Yeşil mercimek kaynatılır, dışı sırlanınca indirilir. İçine doğranmış soğan, domates,
sarımsak ile. salça ve.karabiber

e~nir.

Patlıcanların kabuğu soyulur, parçalar birbirinden

~·,"

ayrılmayacak şekilde dörde bölünür.llazırlanan karışım bu dilimlerin içine yerleştirilir. Az
suyla pişirilen Balcan Dilmesi üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek de yenir.
6. Humus
Humus daha çok salata veya meze olarak tüketilen bir yiyecektir. Akşamdan
ıslatılan bir kilo nohut, ertesi gün ezilme derecesine kadar haşlanır. Haşlanan nohut
süzgeçten geçirilir ve bu sayede. kabukları ayrılır, içine yarım kilo kadar tahin katılır.
Kıvamın pürüzsüz olmasına dikkat edilir. Humus tabağa katıldıktan sonra kimyon, pul
biber, sunmak konur. Limon suyu, eklenir. Son olarak yayda hafifçe kovulmuş, pul biber
humusun üzerinde gezdirilir, maydanozla süslenir.

D) BÖREK VE ÇÖREKLER
1. Sıkma
Yöre genelinde yufka yapımı yaygındır. Genellikle yufka ekmek yapılırken sıkma
yapılır ve sıcak sıcak yenir. Sıkma için küçük hamur bezesi alınır, açılır, saçda pişirilir.
İçine çökelek, ıspanaklı, patlıcanlı, patatesli, hazırlanmış olan iç pişirilen yufkanın içine
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konulur ve yenilir.

çok güzel bir içecek olarak yerini alır. Ayrıca

Tarsus'un yenice kasabası

,u\.ıuası ile meşhurdur. Yenicede yol boyunca ayran ve

sıkma satan yerler

2. Kıkırtlak Rörı:>ai
Kıkırtlaklar

doğranarak ezilir. Yağ kıvamına getirilir. Diğer taraftan

mayasız hamur hazırlat11p\pezelere

ayrılır. 10-15 cm çapında açılır. Hazırlanan

iç bu

yufkalara konarak .ortasıııcia bir delik açılır. Yufkaya rulo şekli verilir. Kendi etrafına
çevrilerek yuvarlakbirbir<börek
hazır hale gelir.

oluşturulur. Fırinda pişirilen börek dinlendikten sonra,

E) TATLILAR

1. Karakuş
Yöre genelinde yaygın olan bu tatlı için 1 yumurta ve sütlü hamur yoğrulur içine
dövülmüş ceviz veya. badem şeke:r katılır. Hamur oklavayla açılıp kat kat bırakılır içine
hazırlanan ceviz veya badem ve şeker karışımı konur. Üstüne tekrar kat kat yufka konur
üstlerinden elle tutturulur. Yufka kızartıldıktan

sonra şeker balına (şerbet) sıcak olarak

atılır. Bir müddet sonra içinde çıkartılır~ tatlı hazır hale gelmiş olur.
'-.\.-,,,,
''*,

2. Cezerye
Tarsus cezeryesi ile meşhurdur. C<:ız<:ırye şöyle yapılır. İyice olgunlaşmamış havuç
.

··.,, ·.

..... ..

.

·.
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.. ·

yıkanıp haşlanır, makinede kıyılır pekmez ve bir:..miktar. suyla karıştırılır. Dibi. toprakla
sıvanmış, özel bir kazanda 3 saat kadar pişirilir. pişmeye yakın içine ceviz, antepfıstığı ve
fındık gibi çerezlerden birisi konur. Kıvamına geldiği zaman işlenir. Cezeryenin işleme
teknikleri külah, bobin, dilim, yaprak gibi adlar alır.
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V. BOLUM
TARSUS'TA GELENEK

ve

••

GORENEKLER
ETRAFIN-DA YAPtı.:AN
DUGUNLER
••

\ııııl

••

TARSUSDA GELFiNEK VE GÖRENEKLER
DÜGÜNLER

ETRAFINDA YAPILAN

Yörenin yıllar boyuncauyapmış olduğu örf ve adetlerine bağlı kalarak yapmış
olduğu düğünleri- ele•·alacağıi. Burada evlenirken sünnet törenleri sırasında yapılan
düğünler ve bu düğünlerin nasıl •· yapıldığı ne tür adetlerin devam ettiği hakkında bilgi
vermeye çalışacağız.

1. Düğün
İnsan hayatının bir geçiş dönemi evlenme aile yapısını oluşturan ilk adımdır. Kıza
ve erkeğe yeni bir sosyal statü kazandıran evlendirme aileler arasında kurulan dayanışmayı
toplumsal ve ekonomik ilişkiyi düzenlemesi açısından her zaman toplumun her kesiminde
önemli bir olaydır. Evrensel bir özellik taşıyan evlenme ve çevresinde gelişen olaylar belli
örf ve adetler içerisinde gelişen bir olaydır. Yörede evlenme yani düğün çok büyük önem
taşımaktadır: Çiftlerin ömürlerini mutlu bir şekilde geçirmeleri için güzel bir anı olarak
düğünler ön planda yer almaktadır. Yörede düğün ve düğün öncesi olan olaylar geçmişte
olduğu gibi günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bu olayları ele almaya çalışalım.

a)Kız İsteme

·~

Tarsus'ta kız görme ve kız' istemede Anadolu'nun diğer yörelerinde olduğu gibi
"sıra gütme" vardır. Büyük kızın üstüne küçük kız geçirilemez. Fakat küçük kıza iyi bir
kısmet çıkarsa büyük kızın izni alınır. geçmişte olduğu gibi günümüzde bu durum daha
hala görülmektedir.. Büyükten küçüğe bir sıralama yapılmaktadır.
Yörede kızı istemeye gitmeden önce, istenecek olan kızın, güzel olmasına, ahlaklı
olmasına elinin iyi iş tutmasına, malının çok olmasına ve iyi bir aileden olmasına bakılır.
Eskiden kızda böyle nitelikler aranırdı. Günümüzde ise artık tamamen tersi bir durum söz
konusudur. Erkek işsiz ise evlenmesi çok zor hatta kız bile verilmez.
Tarsus'ta geçmişte olduğu gibi kız istemeye yakın akrabalardan başlanır. Yakın
çevreden uygun kız bulunmazsa başka çevrelerden soruşturularak kız aranmaya başlanır.
Kız bulunduktan sonra, anne ve babanın· rızasıyla kız erkeğe gösterilir. Oğlan kızı
beğenirse kız evine elçi gönderir. Günümüzde görücü usulü olarak yeri alan bir yöntem
daha hala yer almakta ve yer almaya devam edecektir.
Kız beğenildikten sonra kız istemeye gidilir. Aile · içersinde yapılan fikir
alışverişinden sonra kızın aileye uygun olduğu kabul edilir. Aile büyükleri, yeni ailenin en
büyük kişisi dede, amca veya baba kız istemeye giderler. Genellikle kız istemeye Cuma
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gecesi (Perşembe günü akşaı:ıı.)Cğidilir.

Yörede gitmeye "Şeytan kıçı kırmaya gidiyoruz"

denir.
Kız evine varan\aile>büyükleri

ne amaçla geldiklerini belirtirler. Allah'ın

emri

peygamber efendimizin kavliyle kızınıza dünürle geldik denir. Kız tarafı düşüneceğini
belirtir. Çünkü bir defa istemeye kız verilmez. Çünkü zorluk .çıkarılır ise evlenilecek olan

kız ve erkek için yapılacak olan hazırlıklar daha ciddi bir şekilde olması için bir anlamda
bir örf gibidir. Kız ikinci veya üçüncü istemeden sonra verilir. Aile içerisinde ağız tatlısı
yerler ve söz keserler.

b)Nişan
Kız verildikten sonra nişan töreni yapılır. Buradaki amaç kız ve erkeğin düğünden
evvel birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir anlamda çevredeki insanlara, evlenecek olan
çiftler için bir anlamda düğünden evvel ki bir aşama olarak duyuru olarak kabul edilir.
Nişanadavet bir kişi tarafından ev ev dolaşarak yapılırdı. Günümüzde ise davetiye
ile yapılamaktadır. Nişan kız evinde yapılır. Nişan mevlid veya yöre ye has olan davul
zurna ile olur. Bütün masrafları oğlan evi çeker. Nişan yüzükleri takıldıktan sonra atkı
merasimi yapılır. Burada kız evine yani kıza çeşitli hediyeler verilir. Bu hediyelerle kız
çeyizini düzmeye başlar.

c) Düğünde Kızın ve Erkeğin Aldığı Eşyalar
Kız ve erkek tarafının aldığı eşyalar kurulacak yuva için çok önemlidir. Eskiden kız

.
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tarafı çeyiz hazırlamazdı. Erkek tarafı bütün masrafları çekerdi. Günümüzde ise artık bu
değişmiştir. Eskiden erkek tarafı hem bütün eşyaları alırdı hem de başlık parası vererek
gelin alırdı. Artık günümüzde bu olay kalmamıştır. Erkek ve kız tarafı kurulacak olan ev
için bazı eşyalar alırlar. Kız tarafı aldığı eşyalar gücü yettiği kadarınca eşya almaktadır.
Evin mutfak eşyası yeni tabak, tencere, bardak buzdolabı, bulaşık makinesi gibi mutfak
için gerekli olan eşyaları kız tarafı almaktadır. Çamaşır makinesi yataklar yorganlar hepsi
kız tarafı tarafından hazırlanır ve çeyiz olarak oğlan evine getirilir.
Erkek tarafının aldığı eşyalar ise kızın çeyizle birlikte getirmediği eksik eşyalar var
ise onu tamamlar. Yatak odası, oturma odası gibi eşyaları oğlan tarafı almaktadır. Ayrıca
kız tarafının isteği doğrultusunda geline takılacak olan altınları; kız tarafının belirleyeceği
miktarı oğlan tarafı almak zorundadır. Bu olaylar çerçevesinde her iki tarafa da fazla zarar
verilmeyecek şekilde eşyalar alınmaktadır.
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d) Çeyiz ve Düğün. Güııü Olan Olaylar
Tarsus yöresinde yıllardan beri devam etmekte olan örf ve adet ve gelenekler
çerçevesinde

düğünler yapılmaktadır.

Gelenek ve görenekler

çerçevesinde

yıllar boyu

devam eden inanışa göre;iki .bayram arasında düğün yapılmaz. Ramazan bayramı ile
Kurban bayramı arası düğün yapılmaz. Bu ay boş ay olarak sayılır ve evlenenlerin
basacağına inanılır. Ayrıca yine Aralık ayıda boş sayılır. Bu ayda evlenenler boşanır. Bu
adetler yılar bpyu sürmekte ve günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
Yörede düğünden evveli kız tarafından eyiz hazırlama telaşı başlar. Yatak ve
yorganların . . pamukları

atılmaya

halatçı

gelir.

Halatçı

burada

kaynanaya

pamuğun

atılmadığını söyler. Kaynana halatçıya mendil bağlar veya horoz keser ve yedirir. Çeyiz
hazırlıkları

tamamladıktan

sonra

kararlaştırılan

günde

düğün

yapılması

onayı

kız

tarafından verilir.
Genellikle yörenin geçim kaynağına çiftçilik olması dolayısıyla, hasat zamanın
sonuna gelir. Bu olayla düğünlerin yaz başında yapıldığına işarettir.
Düğün günü kararlaştırıldıktan

sonra hazırlıklar iyiden iyiye artar. Düğünden bir

hafta evveli oğlan tarafı düğün evine diker. Bayrağın üzerine portakal (çoluklu, çocuklu
olsun diye) ve ayna (aydınlık olsun diye) takılır. Ovalar eşliğinde bayrak dikilir.

·~

Düğün Cuma günü oğlan evinde başlar. Kız evine çeyiz almaya gidilir. Düğünler

genellikle mevlit veya davul-zumfeşliğjp.de yapılır. Kız evinde çeyiz alındıktan sonra
oğlan evine getirilir. Kız'ın Arkadaşları tarafından kızın evi düzülür. Herkes çeyiz
izlemeye gelir. Çeyiz istemeye gelir. Çeyiz işlemi bittikten sonra Cuma akşamı oğlan
t

evinde eğlence düzenlenir. Halaylar çekilir. Türküler söylenir. Gece geç saatlere kadar
eğlence devam eder.
Ertesi gün yani Cumartesi günü oğlan evinden kız evine kız kınası yakmak için
hareket edilir. Düğünün ikinci günü kız tarafının gençleri bayrak çekerek damadın
babasından toprak bastı diye, gençlerin eğlenmeleri için para istenir. Toprak veya ayak
bastı alındıktan sonra misafirleri gençler bayrak eşliğinde kız evine götürürler. Kız evine
geldikten sonra, burada eğlence düzenlenir. Bu bir anlamda kıza yakılacak olan kız kınası
anlamına gelir. Kız kınası yörede oldukça renkli geçmektedir.
Kına gecesi oldukça neşeli geçer. Kın~ yakılırken kız övülür. Kına gecesi kızın
başında şeker kırılır. Gelir oğlan evineindimiio.şeker gelinle damada şerbet yapıp içirilir,
Kına hazırlandıktan sonra tepsilere konur •· ve üzerine mum yakılır. Kızın arkadaşları
tarafından kına türküsü söyleyerek kına yakılır.
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Kız anası, kız anası,
Hani bunun, öz anası.
Kız anası, kız kardaşı,
Şu kardaşa dayol da/anır

Kızın cezvesi bulanır.
Ana besler el gôzenir.
Kız anası kınan kutlu olsun,
Vardığınyer tatlı olsun,
Küçük kına kaşığı
Büyük kız evin yakışığı

Çağırm.gelsin kardeşi
Atladı geçti eşiği,
Sofrada koydu kaşığı
Büyük evin yakışığı
Kız anam kına kutlu olsun
Vardığınyer tatlı olsun

Sağdıç ve genç kızlara gelinc~ına yaktıktan sonra, kadın-erkek herkesin eline kına
:r~-.,,,
yakar ve bahşiş alırlar.
·. . , ·
Gelinin eline ayağına kına yakılır. Ayrıca gelinin ensesine kına yakılır. Enseye
yakılan.kınadan erkeğin eline de kına (mutlu olsunlar diye) yakılır. Kınagecesi dağıldıktan
j(

sonra kızın yanında sağdıç ile kızlar gelinin evinde yatar. Sabah olunca gelini yıkarlar, ve
gelini hazırlarlar. Pazar günü olan bu olaya "gelin günü" denir.
Düğünün son günü yani Pazar günü gelin alınmaya·gidilir. Gelin almaya gidenlere
gelin alayı denir. Geçmişte gelin almaya atlarla gidilirdi.. Şimdi arabalarla gidilmektedir.
Kız evine varıldıktan sonra gelin herkesin elini öper ve vedalaşır. Kızın kardeşi bekaret
kemeri bağlar. Gelinin başı kapalı bir şekildedir. Kızın babası ve amcası evden gelini
çıkartarak oğlan tarafına teslim eder. Eskiden kızı erkek kardeşi teslim ederdi. Ama bu
artık günümüzde değişmiştir.
Kız evinden gelin alındıktan sonra, oğlan evine getirilir. Gelin eve geldiğinden
ayağı uğurlu gelsin diye adak olarak gelinin ayağının dibinde kurban kesilir. Gelin damat
tarafından içeri götürülür. Gelin içeri girerken, kapının önünde resti kırılır (aydınlık olsun).
Gelinin üzerine leblebi, üzüm bozuk para kısmetli'olsun diye atılır.
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Gelin içeri girerken.Jcapıya tırlık (iplik) bağlanır. Su dolu ibriği eşiğe koyarlar.
Gelin tırlığı kopartır, testiyetepikvurur,
Damat dışarı çıkar ve büyüklerinin

ezer geçer. Kaynana içerde gelinin duvağını açar.
elini öper. Damat artık gerdek için yastı namazına

kadar beklemek zorunda kalır.
Gerdekten önce hoca nikahı kıyılır. Damat gerdeğe döve döve sokulur. Gerdek
gecesi çarşaf beklenir. Kız bakire çıkmaz ise evine gönderilir. Gerdek gecesi ertesinde
gelinin duvak günüdür. Duvak günüde çiftin bir ömür boyu mutlu olması için dualar edilir.
Ayrıca duvak günü bir hafta evvelinden asılan bayrak düğün evinden indirilir.
Böylece düğün sona ermiş olur.

2. Sünnet Düğünleri
Erkek çocukların erkekliğe ilk adım atış yılları olarak tabir edilir. Sünnet olacağı
vakit ailede büyük bir heyecan yaşanır. Sünnet demek çocuklarına erkekliğe ilk adımları
atmak demek olduğu için ailede büyük bir gurur ve sevinç yaşanır. Belli bir yaşa gelen
çocuk için, içinde bıınık bir korku ols~ da bu.güzel bir duygudur..Aile içinde sünnete karar
verildikten sonra,. çocuğa .kirve duracak kişi belli. olur. Kirve olarak kişi yörede tutacak
olduğu kirvenin kryafetlerinin almak zorundadır.
Sünnet düğününe gelece~ oJtı~ak. Akraba.eş, dost düğüne davet edilir. Genellikle
sünnet törenleri mevlid okunarak yapıl~hBazı zamanlarda sünnet gününden bir gün evveli
eğlence düzenlenir. Eğlencenin amacı eş dost ile güzel bir gün geçirerek çocuğa moral
verme amacı güder. Sünnet olacak çocuk el üstünde tutulur.
/fi"

Çocuğun sünnet edileceği gün, genellikle arabalarla gezintiye çıkılır. Sünnet olacak
çocuk gezintiden geldikten sonra, mevlid okunur. Mevlid okunduktan sonra çocuk sünnet
ettirilir. Sünnetten .' sonra herkes .çocuğun fesinin içine gönlünden kopan parayı çocuğa
verirler. Daha sonra ailenin hazırlamış Olduğu yemekler kalabalık toplulukla birlikte yenir.
Sünneti olan çocuğun babasını herkes tebrik ettikten sonra dağılır ve tören bitmiş olur.
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VE ESKİ ZAMAN KIYAFETLERİ

İçel ilinin en büyük\ ilçesi olan Tarsus, doğal güzelliği, zengin kültürü, sıcak
insanları ile yurdumuzunna.qideYerleşim
Tarsus'ta,

birimlerinden biridir.

el sanatlarıyla• uğraşan

ve

geçimini

bu

işle

sağlamaya

çalışan

insanlarımız vardır. Genellikle köylük kesimlerde el işleri ile uğraşıldığı görülür.
Yörede • yapılan bu. el işleri yıllardan beri süre gelen bir sanat eseri olarak göze
çarpar, örgü çeşitleri· şunlardır.

A) Dokumacılık
Yörede, dokumacılıkta

kullanılan

en önemli araç tezgahtır.

Tezgah sayesinde

yörede bir çokdokuma işleri ortaya çıkar. Dokuma tekniği ile şu ürünler elde edilir.
1-

Çuval

2-

Yaygı

3-

Savan

4-

Kilim

5-

Heybe

6-ı

Namazlık

7..;

Sofra bezi

Yukarıda belirtilen bu dokuma işleri-yöre halkının günlük hayatında kullandığı belli
başlı araçlardır. Yıllardan beri kullanılan bu sanat eserleri günümüzde daha hala, köy ve
şehirde kullanılmaktadır.

B) Bitkisel Örgücülük
Kendiliğinden yetişen bitkilerin sapını, yapraklarını, ince dallarını olduğu gibi veya
yararak ince şeritler halinde getirdikten sonra çeşitli şekillerde yapılan örgülere bitkisel
örgücülük denir. Genellikle örgücülük türünde kargı sapları kullanılır. Yapılan bu el işleri
yörede yaşayan insanların sebze, meyve kullanımında, yararlandığı bir araçtır. Yapılan el
işleri şunlarıdır.
1- Sepet
2- Kollu
3- Yaygı
Belli başlı yapılan uzun uğraş isteyen bir iştir. Günümüzde daha hala bu işle
uğraşanlar vardır.
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C) Örgücülük
İnce yada kalın bükü.mlü çeşitli cinsteki iplikleri iğne, mekik, sis tığ gibi basit
araçlarla ve el yardımıyla. iln:ı~kl<:wi bir araya getirilmesi sonucu elde edilen ürünlere örgü
denir. El örgüeülüğü

yör~<i~ . genç kızların boş vakitlerinde

çeyizlerini hazırlamak için

uğraştıkları işlerdir. Titizlik veuzun emek isteyen bir sanat ürünüdür. El işi-göz

nuru

olarak tabir edilen bu nakışlar şunlardır.
1- İğne oyası ile yapılmış baş örtüsü
2- Tığ oyası ile yapılmış baş örtüsü

3- Şal
4- Peşkir
5- Yastık kılıfları
Bu yapılan el işleri günümüzde de daha varlığını sürdürmektedir.
D) Eski Zaman Kıyafetleri

Tarsus'ta yıllar boyunca, köylerde eski zaman kıyafetlerine rastlamak mümkündür.
Günümüzde de daha hala bu kıyafetleri giyen insanlarımız bulunmaktadır. Kadın ve erkeğe
has olan bu yöresel kıyafetler günümüzde geçerliliğini korumaktadır.
Erkekler köylerde daha

nt yöreye has olan şalvarı kullanmaktadırlar. Törede

şalvar, yelek, gibi kıyafetler giyilıhekJedir. Kadınlar ise yine şalvar uzun etek başörtüsü
gibi giysileri günümüzde de daha hala kullanılmaktadırlar.
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