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Mersin Orta Toroslar’da Sinap, Gözne ve Belenkeşlik Kaleleri 
 

 

       Dr.Öğr.Üye. Halil SÖZLÜ 1 

       Dr.Öğr.Üye. Lale YILMAZ** 

  

 

Özet 

 Kilikya, Anadolu’da Akdeniz’in doğusunda yer alan denizsel ve karasal alana sahip, 

stratejik bir konumdadır. Toros dağ geçitleri karayolunu deniz yoluna bağlamaktadır. Güzergâh 

üzerinde çok sayıda kale yapısı bulunmaktadır. Bu yapıların yerel beylere ait olabileceği 

düşünülen konut veya karakol yapıları olduğu öne sürülmüştür. Yapılar Ermeni Baronluğu’nun 

egemenliği dönemine, 1080-1375 yılları arasına tarihlendirilir. Kilikya bölgesinde çok sayıda 

kalenin bulunması kara yolunu deniz yoluna bağlayan önemli güzergâhların güvenliğinin 

sağlanması kaygısına bağlanabilir. Kilikya’nın güney Anadolu’da ticaret rotalarına katılımının 

en önemli göstergesi ve işlevsel karşılığı Akdeniz ile Anadolu arasında bağlantı kuran dağ 

geçitlerinin varlığıdır. Kilikia bölgesi, limanları sayesinde ürünlerin karasal bölgelere aktarımı 

ile doğu ve batı ticaretinin Kilikya limanlarına ulaşımını sağlamaktadır. Rotaların bağlandığı 

güzergâhların jeopolitik ve jeostratejik konumu dağ geçitleriyle desteklenmiştir. Makalede 

Kilikya geçitlerinin güneye uzanan güzergâhlarına ait en önemli kanıtlar olan Ortaçağ kaleleri 

arasında Sinap, Gözne ve Belenkeşlik kaleleri konu alınmıştır. Yapıların koruma ve bakım 

işlemlerinin yeteri kadar gerçekleştirilemediği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler:  

Akdeniz, Kilikya, Mersin, Ortaçağ, Kale 

 

Abstract 

             Sinap, Gözne and Belenkeşlik Castles in Central Tauros Mountains in Mersin 

 Cilicia has a strategic location with a marine and terrestrial area in the eastern 

Mediterranean. And the Taurus mountains’ passes connect the overland routsto the sea routes. 

There are many castle structures on the route. It has been suggested that these buildings are 

houses or outposts that may be belonging to local lords. The buildings are dated to the period 

of the domination of the Armenian Kingdom between the years 1080-1375. The presence of a 

                                                 
1 Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi,  

Adres: Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33343-Mersin / 

TÜRKİYE,  

Tel: (0324) 361 00 01 

E-posta: halilsozlu@mersin.edu.tr 
** Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Mersin / 

TÜRKİYE, E-posta: laleyilmaz@mersin.edu.tr 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

194 

 

number of fortresses in the Cilicia region can be attributed to the concern of ensuring the safety 

of important routes connecting the road to the sea. The most important indicator of region’s 

participation in trade routes in southern Anatolia is the existence of mountain passages 

connecting the Mediterranean and Anatolia. The Cilician region provides transportation of the 

products to the terrestrial regions and the east and west trade to the ports of Cilicia with harbor 

settlements. The geopolitical and geostrategic position of the routes where the routes are 

connected is supported by mountain passages. In the article, Sinap, Gözne and Belenkeşlik 

fortresses are examined, among the medieval fortresses which are the most important evidence 

of the southern route of Cilicia. It has been determined that the protection and maintenance of 

the these castles cannot be fulfilled. 

 

Keywords:  

Mediterranean, Cilicia, Mersin Middle Age, castle. 

 

GİRİŞ 

 Kilikya bölgesi genel bir tanımla; Anadolu’da Akdeniz Bölgesinde Alanya’nın 

doğusundan başlayan ve Suriye kıyılarına kadar ulaşan kıyı şeridi ile kuzeyde Karaman’a 

uzanan ve Çukurova’yı da kaplayan alandır. Anadolu’da Akdeniz’in doğusunda yer alan 

denizsel ve karasal alana sahip, stratejik bir konumdadır. Strabon, Kilikya bölgesinin sınırlarını 

batıda Korakesion (Alanya) ile başladığını kaydetmiştir: “Kilikya’da ilk olarak, çok dik bir 

kayaya oturmuş bir kale olan Korakesion’a gelinir. (….) Tauros’un dışında kalan Kilikya’ya 

gelince, onun bir parçası Trakheia ve diğeri Pedias olarak adlandırılır.” (Strabon, 2005: 253). 

Kilikia Pedias, Ovalık Kilikya ve Kilikia Trakheia ise Dağlık Kilikya olarak tanımlanmaktadır. 

İlki bugünkü Çukurova’yı ikincisi ise Çukurova’nın batısında yer alan Toros Dağları’nın 

eteğindeki kayalık bölgeyi içine alıyordu. Kilikia, kıyısının dar oluşu, düzlük toprağının az 

görülmesi ile karakterize edilmiştir. Bölgenin deniz ve kara ulaşımında avantaj olarak görülen 

coğrafi özellikleri kuzeyde dezavantaja dönüşebilmektedir. Buna karşın Toros Dağları’nda yer 

alan Kilikya Kapıları ve diğer geçitlerle ulaşım sağlanmıştır. Konya Ovası ile Akdeniz kıyısında 

yer alan limanlar arasındaki ulaşım bu güzergâhlarla sağlanıyordu. Asurlardan başlayarak 

kullanıldığı düşünülen dağ yollarının ticaret ve ulaşım amaçlı olarak limanlara erişebilmeleri 

için ana ve tâli yolların güvenliğini sağlayan kale yapıları inşa edilmiştir. Bölgedeki kalelerin 

Bizans devrinde var olan ve özellikle 1080-1375 yılları arasında Ermeni egemenliği döneminde 

sağlamlaştırılan kaleler olduğu görüşü yaygındır (Youngs, 1965: 113-134). Bu kaleler Doğu 

Kilikya yolunda belirli aralıklarla inşa edildiği anlaşılan uzun ve zorlu güzergâhın güvenliğini 

sağlayan yapılardır.  
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  Kilikya’nın güney Anadolu’da ticaret rotalarına katılımının en önemli göstergesi ve 

işlevsel karşılığı Akdeniz ile Anadolu arasında bağlantı kuran dağ geçitlerinin varlığıdır. 

Kilikya bölgesi, limanları sayesinde ürünlerin karasal bölgelere aktarımı ile doğu ve batı 

ticaretinin Kilikya limanlarına ulaşımını sağlamaktadır. Yolların bağlandığı güzergâhların 

jeopolitik ve jeostratejik önemi ise dağ geçitleriyle gerçekleşmiştir. Akdeniz bölgesinin içindeki 

ticaret yollarında Uzak Doğu’dan Akdeniz’e ulaşan güzergâh aracılığıyla Kilikia’ya gelen 

ürünlerin Orta Anadolu’ya sevk edilebileceği iki önemli yerden biri Gülek Geçidi; diğeri ise 

Üsküyen Geçidi’dir. Kilikia Pylai (Kilikya Kapıları) olarak adlandırılan Gülek Geçidi’ne 

ulaşabilmek için Tarsus; Üsküyen Geçidi içinse Anazarbus güzergâhı kullanılırdı (Durukan 

2015: 1-7). Deniz bağlantısını kuran rotaların bir anlamda başlangıç noktası olan bu geçitler 

sayesinde getirilen ürünler, önce Kilikya bölgesinin kuzeyine, ardından limanlar aracılığıyla 

doğu ve batı ülkelerine ulaştırılıyordu. Konya Ovası ile Akdeniz kıyısı arasında günümüzde de 

geçerli olan üç ana yoldan söz edilmektedir: Bu yollardan birincisi, bugünkü Gülek 

Boğazı’ndan Tarsus’a inen Doğu Yolu; ikincisi, Akseki’den güneye Arkaik dönemdeki Isauria-

Pamphylia sınırında bulunan günümüzde Antalya’ya ulaşan Batı yolu ve üçüncü olarak 

günümüzde Karaman’dan Mut’a ve oradan Silifke’ye ulaşan Dağlık Kilikya Yolu (Karauğuz, 

Doğanay, 2004: 1-43). 

  Ortaçağ’da Bizans devrinde Kilikia bölgesinin Ermeni hanedanlarının yönetimine 

verildiği ve 14. yüzyıl sonlarına kadar sürdüğü kaydedilmiştir. Kilikia bölgesinin ovalık bölgesi 

merkez olmak üzere dağlık alanı kapsayan önemli bir bölümü, Bizans devrinde 11. yüzyılın 

sonlarından başlayarak Ermeni Krallığı veya Ermeni Baronluğu olarak adlandırılan 

hanedanların egemenliğinde kalmıştır. Ermeni Kralı II. Gagik’in (1042-1045) suikastının 

ardından Ruben Bey kendi adamlarıyla Kilikya’ya yerleşir ve buradaki Ermeniler’in liderliğini 

üstlenerek 1080 yılında Ermeni Beyliği kurar. Bu kuruluşun nedeni Bizans Devleti’nin 1071 

sonrasında Anadolu’da egemenlik gücünü yitirmeye başlaması olduğu öne sürülmüştür (Aktok 

Kaşgarlı, 1990: 3). 

  Bizans imparatorları 12. yüzyılda Anadolu’da yerleşik Ermeni prensliklerini Doğu’dan 

gelen saldırılara kalkan olarak kullanmışlardır. Ancak bir merkezden idare edilemeyen 

bağımsız Ermeni prenslikleri üzerinde egemenlik kurmak güç olmuştur. Haçlı seferleri ve 

Danişmentli Beyliği’nin (1071-1178) yıkılmasıyla beraber Ermeniler, İç Anadolu’nun güney 

ve güneydoğusuna Toros ve Amanos dağlarıyla sınırlanan Kilikya’nın güneyine yayılmaya 

başlamışlardır. 1129 yılından itibaren Haçlıların yardımıyla Kilikya’nın önemli kalelerini ele 

geçirmişlerdir. Bu kaleler, Bizans ve Antakya Devleti’nin toprakları arasında tampon bölge 
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oluşturmuştur. Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos’un 1137’de Kilikya’ya yaptığı sefer 

sırasında, Tarsus, Adana ve Misis (Mimistra) yeniden alınmıştır. Bizans egemenliğini uzunca 

bir süre reddeden ve mücadelelerde bulunan I. Ruben’in büyük oğlu I. Kostandin, Bizans 

devletine ait bazı kaleleri ve bölgeleri ele geçirir. 1098 yılında Adana’da Vahka (Feke) kalesini 

fethederek yeniden inşa ettirir (Akpolat, 2008: 1-14). Böylelikle beyliğin başkenti Feke olarak 

ilan edilir. Ermeni Krallığı döneminde Haçlı prenslikleri arasında ittifak oluşmuştur. I. Toros 

döneminde, 1104 yılında Ovalık Kilikya’yı, Sis (Kozan) ve Anavarza kalesi Bizans’tan alınır. 

1111 yılında birkaç Bizans kalesi daha ele geçirilmiştir. Bizans imparatoru I. Aleksios, Toros 

Bey’in hâkimiyetini tanımak zorunda kalmış ve özerk bir bölge olarak Kilikya’yı kabul etmiştir. 

I. Levon, Bizans ordularını 1132 yılında yenilgiye uğratarak Ovalık Kilikya’ya tamamen 

egemen olmuştur. 1275 ve 1276 yıllarında Memlukler Kilikya Ermeni Krallığına saldırmıştır. 

1375 yılı, Ermeni Krallığı’nın varisinin olmaması nedeniyle çöküş tarihi olarak kabul edilir 

(Kalloshyan, 2014: 1-7). 

  Ermeni Krallığı’na ait kalelerin Ortaçağ adları bilinmemekle birlikte La Chronique 

attribuée a Smbat içinde, 13. yüzyılın ikinci yarısında bölgede Hetum ve kardeşlerinin egemen 

olduğu yerler şöyle kaydedilmiştir: Smbat’a ait yerleşmeler, Paperawn (günümüzde Paperon - 

Çandır Kalesi), Smbatay Klay (Smbat’ın kalesi), Astaros, Farxni, Papatul, Sik ve Murandin; 

Avşin’e ait olan yerleşmeler ise Kiwrikos, Mitizawn, Maniawn ve Kanc olarak belirtilmiştir. 

Buna göre Smbat’ın Kalesi’nin (şato) Paperon yakınlarında olabileceği öne sürülmüştür 

(Dedeyan, 1980: 115). Paperon kalesine en yakın konumda bulunan Sinap Kalesi’nin Smbat’ın 

veya dönemin yerel beyinin konutu olduğu düşünülebilir. Makalede Kilikya geçitlerinin güneye 

uzanan güzergâhlarına ait Ortaçağ savunma yapıları arasında Sinap, Gözne ve Belenkeşlik 

kaleleri incelenmiştir (Harita 1). 
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Harita 1: Dağlık Kilikya bölgesi (Edwards’dan sonra, 1987) 

 

 

 

SİNAP KALESİ  

 

 Mersin’in 35 km kuzeyinde, Ayvagediği Yaylası’na ulaşılmadan doğuya dönülen ve 

Çandır Kalesi’ne giden yol üzerinde bulunmaktadır. Gözne Kalesi’nin yaklaşık 9 km 

kuzeyindedir. Sinap Kalesi kuvvetle muhtemel bölgenin büyük kalelerinden biri olan Çandır 

Kalesi’ne bağlı bir askeri karakol veya gözetleme kulesi işlevi taşımaktadır. Kale, Mersin’i, 

Belenkeşlik – Gözne – Sinap – Çandır – Lampron – Gülek kalelerini izleyerek Pozantı ve 

Ulukışla’ya ulaşan, Belenkeşlik – Gözne – Sinap – Çandır – Evciler kalelerini  izleyerek  Ereğli 

güzergâhına bağlanan ara yollar üzerinde kurulan kaleler zincirine dahil olan önemli bir yapı 

konumundadır (Fotoğraf 1). 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

198 

 

 

Fotoğraf 1: Sinap Kalesi, genel görünüm, 2018. 

 

  Kuzey – güney yönünde dikdörtgen planlı olan kale, 13.27x9.47 m ölçülerindedir (Plan 

1). Her  köşesinde dairesel formlu birer kule bulunan kalenin beden duvarları günümüzde tahrip 

olmuş durumdadır. Doğu ve batı duvarında açıklıklar meydana gelmiştir. Yapıya giriş kapısının 

doğu cephede yer aldığı günümüzdeki izlerden anlaşılmaktadır. Bu cephede bulunan bordür 

şeklindeki zikzak motifi bu bölümün kapı olabileceği yorumunu getirmektedir. Doğu cephede 

pencere açıklığı bulunmamaktadır. Güney cephedeki iki mazgal pencereden doğudakinin içe 

bakan genişliği 0.88 m iken dışa bakan kısmı 0.9 m olarak tespit edilmiştir. Diğer mazgal 

pencere içte 0.90 m, dışta 0.11 m genişliğe sahiptir.  
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Plan 1: Sinap Kalesi, plan. (Edwards’dan sonra, 1987) 

 

  Batı cephede de iki mazgal pencere açıklığı vardır. Bunlardan güneydeki 0.90 m ve 0.9 

m ölçülerindeyken, diğeri 0.90 m ve 0.7 m ölçülerine sahiptir. Batı cephenin ortasında yıkıntı 

alanı meydana gelmiştir. Kuzey cephede tek mazgal pencere yer almaktadır. Bu mazgalın içe 

bakan genişliği 0.93 m, dışa bakan genişliği 0.12 m ölçülerindedir. Kuzey cephenin hemen 

dışında, ana kaya üzerine oyularak yapılmış dört tane küçük oyuk vardır. Bunların su yapılarıyla 

bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Daha ayrıntılı bir bilgiye ulaşabilmek için arkeolojik kazıya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Sinap Kalesinin tüm cephelerinde duvarların tamamını saran 

sarmaşıklar görülmektedir. Bu bitki örtüsü yapının duvarlarına ciddi derecede zarar vermiş 

durumdadır. Yapının içinden köklenerek taşları birbirinden ayıracak düzeyde bir tahribat veren 

bitki örtüsünü yapının duvarlarından ayırmak olanaksızdır. 

  Yapının iç mekanında, iki katlı olabileceğine dair izler görülmektedir (Fotoğraf 2). 

Kuzey duvarı mazgal pencere alt hizasındaki duvar dokusundan ve doğu duvarındaki tonoz 

başlangıcına dair izlerden iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Doğu duvarında kapıya yakın yerde 

ve duvar içinde bir su teknesi bulunmakta ve bunun bir künkle iç kısma bağlantısı olduğu 

anlaşılmaktadır. Olasılıkla bu künkün iç kısımda bir sarnıçla bağlantısı bulunmaktaydı. Yapının 

inşasında düzgün kesme taş, ortası kabartılmış (bosajlı) kenarları düzgün kesme taşlar 

kullanılmıştır. Duvar dolgularında ise moloz ve kırma taş malzeme kullanılmıştır. Herhangi bir 

kitabesi bulunmayan yapının, Ortaçağ’da 11.–12. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği 

düşünülmektedir.   

 

Fotoğraf 2: Sinap Kalesi, iç mekan, 2018. 

 

GÖZNE KALESİ 
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  Mersin’in 29 km kuzeyinde, Gözne yerleşmesinde bulunan yapı ana kaya üzerinde 

çevreye hakim bir konumdadır. Sinap Kalesi gibi burasının da büyük ölçekli bir kaleden ziyade, 

güzergâhın güvenliğini ve kontrolünü sağlamak için inşa edilmiş bir karakol olabileceği 

düşünülmektedir. Kale, Mersin’i İç Anadolu’ya bağlayan ara yol güzergâhı üzerinde olması 

bakımından önem taşımaktadır (Fotoğraf 3). Gözne Kalesi, Sinap kalesinden farklı olarak iki 

bölümlü yapılmış ve birimlerden biri altıgen formludur. Bu bakımdan karakol veya gözetleme 

kulesinden farklı bir işlevi olabileceği düşüncesi doğmaktadır. Altıgen mekanın içerisinde 

tonoz kilit taşları üzerinde bulunan süslemeler kaleye ait bu birimin yüksek rütbeli kimseler 

veya yöneticiler tarafından kullanılmış olabileceğini göstermektedir.  

 

Fotoğraf 3: Gözne, genel görünüm, 2018. 

 

  İki birimden oluşan kalenin doğudaki birimi düzgün olmamakla birlikte dikdörtgene 

yakın bir plana sahiptir. Yapının iç mekanı; kuzey duvarı 12.01 m, güney duvarı 11.32 m batı 

duvarı 4.11 m ve doğu duvarı 3.75 m ölçülerinde olduğu için düzgün bir dikdörtgen plan 

oluşmamaktadır (Plan 2). 
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Plan 2: Gözne Kalesi, plan (Edwards’dan sonra, 1987). 

 

  Üzeri beşik tonoz ile örtülü olan mekana giriş, batı cepheden sağlanmaktadır. Kuzey 

cephesinde üç adet, güneybatı köşede bir adet olmak üzere toplam dört kule ile yapı tahkim 

edilmiştir. Ayrıca mekanın doğusunda mekana bitişik olarak yapılmış bir bölüm daha vardır. 

Buraya giriş kapısı yoktur fakat üstteki kare formlu küçük açıklıktan içeri giriş sağlandığı 

bilinmektedir. Bu mekanın zindan olabileceği düşünülmektedir. Kilikya bölgesi kalelerinde ve 

genel anlamda kale mimarisinde zindanların burçların alt katında giriş kapısı olmayan, sadece 

üstten açıklığı bulunan bölümler olarak düzenlendiği görülmektedir. Çok küçük ölçekli mazgal 

pencereli olan zindanların da olduğu düşünülebilir. 

  Batı cephesinde beden duvarından dışa taşıntı yapan kapısı bulunmaktadır. Dikdörtgen 

biçimli ve eyvan benzeri bir açıklığa sahip olan kapı, yarım yuvarlak kemerlidir. 1.03 m 

genişliğindeki kapının üst ve güney kısımlarında onarımlarda kullanılan taşlar belirgindir. İç 

mekanda beşik tonozu taşıyan üç sivri kemer görülmektedir. Kuzeyde üç, güney duvarda iki 

adet kare biçiminde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Üst örtüdeki pencere zamanla 

yıkılarak büyük bir açıklık haline gelmiştir. Zindan olarak tanımladığımız mekan, 4.04x2.76 m 

ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Doğu cephesinde içe bakan genişliği 0.44 m, dışa bakan 

genişliği 0.4 m olan bir mazgal pencere vardır. Bu pencere 1.07 m genişliğindeki bir niş 

içerisine yerleştirilmiştir.   

  Kaleye ait ikinci mekan ise dikdörtgen birimin batısında yer almaktadır. Altıgen planlı 

bu mekanla dikdörtgen mekan arasında küçük bir avlu bulunmaktadır. Bu altıgen mekana giriş 

güney cephede yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Daha çok bir burç biçiminde olan mekanın 
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üzeri tonoz ile örtülüdür. Mekanın doğu cepheye bakan açıklığı kapı olarak kullanılmıştır, 

ancak günümüzde demir parmaklıkla çevrilmiş durumdadır. Bunun dışında üç pencere açıklığı 

vardır. Bunlardan biri kuzey diğeri güney cephede, diğeri de doğu cephede mazgal pencere 

biçimindedir.  

  Altıgen planlı mekana açılan güney cephedeki kapı yarım yuvarlak kemerli olup, 1.04 

m genişliğindedir (Fotoğraf 4). Günümüzde demir merdivenlerle kapıya çıkış sağlanmaktadır. 

Kapının iki yanında duvar içerisinde ahşap sürgü yuvaları bulunmaktadır. Kapı üzeri beşik 

tonoz ile örtülüdür (Sözlü, 2016: 519-544). Aynı sürgü yuvası batı cephedeki, 0.93 m 

genişliğindeki günümüzde kapalı olan kapıda da görülmektedir. Bu kapının üzeri ise çapraz 

tonoz ile örtülüdür. Güneydeki pencere 1.07 m, kuzeydeki pencere 1.06 m genişliğinde olup 

dışa doğru daralmaktadır. Ayrıca doğu duvarında üst örtüye yakın yerde mazgal pencere 

bulunmaktadır. Üst örtüde ikinci kata geçişi sağlayan kare biçiminde bir açıklık vardır. Buradan 

mekanın üst katının da kullanıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 5).  

 

Fotoğraf 4: Gözne Kalesi, güney cephe, 2018. 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

203 

 

 
 

Fotoğraf 5: Gözne Kalesi, batı yapısından süsleme detayı. 

 

 

  İç mekanda tonoz kilit taşları üzerinde dört kollu yıldız ortasında çiçek / rozet motifleri 

uygulanmıştır. Yıldız motifleri dizisinin geçişlerinde her bir yıldızın kolları birleşerek eşkenar 

dörtgen motifi oluşturmuştur. Bu süsleme kompozisyonunun burada bulunması mekanın 

taşıdığı önemin göstergesidir. Üst örtüyü taşıyan kemerin hemen yanında ve tonoz kilit 

taşlarının başlangıcında yer alan taş üzerinde de dairesel formlu bir kompozisyon olduğu 

belirlenmiştir ancak çok fazla tahrip olduğu için süslemenin biçimsel özelliği anlaşılamamıştır.  

  Yapıda düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Etrafı düzleştirilmiş 

ortası kabarık taşlar beden duvarında sıklıkla kullanılmıştır. Yapının üst seviyesinde beden 

duvarından dışa taşıntı yapan konsollar görülmektedir. Bu konsollardan sur üzerinde seğirdim 

yolu ve barbataların olabileceği anlaşılmaktadır. Herhangi bir kitabesi bulunmayan yapı, 

Ortaçağ’da 11.–12. yüzyıllara tarihlendirilebilir.  

 

BELENKEŞLİK KALESİ    

  Mersin’in 20 km kuzeyinde Soğucak Yaylası’ndadır. Gözne Kalesi’nin 9 km 

güneybatısında olan kale, ana kaya üzerine inşa edilmiştir. Ortaçağda yol güzergahını koruma 

ve denetleme amacıyla inşa edilmiş askeri karakol veya gözetleme kulesi işlevi taşıyan bir 

yapıdır (Fotoğraf 6).  
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Fotoğraf 6: Belenkeşlik, genel görünüm, 2018. 

 

 

  Kale, 14.82x3.38 m ölçülerinde, doğu – batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir 

yapıdır ve iki katlı olarak inşa edilmiştir (Plan 3). Alt kata giriş güney cephe ortasında, 1.08 m 

genişliğindeki kapıdan sağlanmaktadır. Güney cephede ayrıca ikinci kat seviyesinde iki mazgal 

pencere yer almaktadır. Bu pencerelerden doğudakinin iç açıklığı 0.69 m, dış açıklığı 0.6 m, 

batıdaki  pencerenin dış açıklığı ise 0.61 m ve 0.9 m’dir. Cephe ortasında, kapı üstüne denk 

gelen kısımda, onarımda kullanılan taşlar belirgin olarak görülmektedir.  
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Plan 3: Belenkeşlik Kalesi. 

 

  Doğu ve batı cephelerde birer mazgal pencere varken kuzey cephede üç mazgal 

pencereye yer verilmiştir. Kuzey cephedeki mazgal pencerelerden ortadakinin iç kısmı yıkık 

durumdadır. Cephenin batısındaki mazgalın içe açıklığı 0.66 m dış açıklık 0.8 m, doğudaki 

mazgalın iç açıklığı 0.60 m dış açıklığı ise 0.6 m’dir. Kuzey cephenin üst seviyesinde onarımda 

kullanılan düzgün kesme taşlar belirgin olarak anlaşılmaktadır. Arazi eğiminden dolayı bu 

cephe daha yüksek bir zemine oturtulmuştur. Duvarın üzerine oturduğu ana kaya bu cephede 

görülebilmektedir.  

  Yapının içerisine güney cephede bulunan dikdörtgen formlu ve düz lentolu kapıdan 

girilmektedir. Giriş kapısı zeminden yüksek olduğu için merdivenlerle sekiz basamaklı 

merdivenlerle çıkılmaktadır. Kapı üzerinde kızgın yağ dökmek için yapılan, senklendaz veya 
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küluhendaz denilen delikler vardır. İç mekanda üst örtüyü taşıyan iki sivri kemer ve kuzeybatı 

köşede ikinci kata çıkışı sağlayan açıklık bulunmaktadır.       

Sinap ve Gözne kalelerinde olduğu gibi burada da düzgün kesme taş ve ortası kabarık etrafı 

çerçeve biçiminde düzeltilerek yontulmuş (bosajlı) taş kullanılmıştır. Yapıyı çevreleyen 

herhangi bir sur kalıntısına rastlanmamıştır. Kitabesi bulunmayan yapının Ortaçağ’da 11.–12. 

yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.   

SONUÇ 

  Kilikya bölgesinin kaleler bakımından Anadolu’nun en zengin coğrafi alanına sahip 

olduğu söylenebilir. Akdeniz’de uzun bir kıyı şeridine sahip olması, liman yerleşmelerinin 

varlığı deniz ticaretinin çağlar boyunca sürdürülmesini sağlamıştır. Akdeniz bölgesini İç 

Anadolu’ya ve güneyde Suriye’ye bağlayan ticaret yollarının varlığı, Kilikya’da kale inşasını 

arttıran bir unsur olmuştur. Günümüzde Mersin il sınırları içerisinde de kalan bölgede bu 

kapsamda çok sayıda kale inşa edilmiştir. Akdeniz kıyısı boyunca deniz güvenliği ve ticareti 

için yapılan kaleler yer alırken, kuzeyde Toroslara doğru ilerleyerek Mersin’i İç Anadolu’ya 

bağlayan ana ve ara yollar üzerinde kaleler veya askeri karakol işlevi gören savunma yapıları 

inşa edilmiştir.  

  Makalede değerlendirilen Sinap, Gözne ve Belenkeşlik kaleleri söz konusu güzergâh 

üzerinde inşa edilmiş yapılar kapsamında değerlendirilebilir. Bu üç yapının plan ve yapı 

bakımından ayrı niteliklere sahip olmalarına karşın ortak bir merkeze bağlı oldukları kuvvetle 

muhtemeldir. Bölgede aynı güzergâhta yer alan Çandır Kalesi, çevre yapılar için yönetim 

merkezi olabilecek bir konumda ve büyüklükte bir kaledir.  

  Sinap, Gözne ve Belenkeşlik kaleleri plan özellikleri bakımından incelendiğinde, Gözne 

Kalesi’nin diğerlerinden farklı özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Kalenin iki ayrı birimden 

oluşması ve bunlardan birinin burç biçiminde altıgen plana sahip olması, yapının özgün 

niteliklerini oluşturur. Ayrıca dikdörtgen planlı birimin doğusunda yer alan kapalı mekanın 

zindan olabileceği öne sürülebilir. Bu nedenle Gözne Kalesi, yapısal olarak diğer iki kaleden 

farklıdır. Sinap ve Belenkeşlik kalelerinin her ikisi de dikdörtgen planlı ve tek mekandan 

oluşmaları açısından benzer özellik gösterirler.  Araştırılan üç kale yapısı arasında yalnızca 

Gözne Kalesi’nde süsleme öğeleri belirlenmiştir. Altıgen planlı mekanın tonoz kilit taşları 

üzerinde yıldız, yıldız motifi dizisini bağlayan eşkenar dörtgen ve çiçek biçimli rozet motifleri 

görülmektedir. Bu mekanda süsleme öğelerinin varlığı yapının ayırt edici özelliğini 

oluşturmaktadır. Yapı olasılıkla yönetici veya komutanlara ayrılmış özel bir mekan veya bir 

konut yapısıdır.  
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  Kullanılan malzeme her üç kalede de aynı olup düzgün kesme taştır. Ancak beden 

duvarlarında ortası kabarık etrafı düzleştirilmiş (bosajlı) taşlar yoğunluktadır. Bunların yanı sıra 

dolgu malzemesi olarak kırma ve moloz taş kullanıldığı görülmektedir.  

  Bölgede inşa edilmiş kaleler arasında gözetleme ve haberleşme amaçlı yapılmış olan 

kalelerden Andıl Kalesi, Lampron Kalesi yakınlarındaki Sinap Kalesi, Kuzucubelen Kalesi, 

Kütüklü Kalesi ve Karafrenk Kalesi (Edwards, 1987: 74, 178, 232, 172, 170, 154) plan 

bakımından benzerlik göstermektedir.  

  Bu bölgede kale ve kule inşalarının yoğun olması çağlar boyunca rotaların askeri ve 

sivil amaçlarla kullanımlarının sürdüğünü göstermektedir. Bu yapıların belirli bir mimari 

gelenek ve düzen içinde inşa edildiği öne sürülebilir. Örnek olarak günümüzde Mersin’de 

Silifke-Erdemli arasında yer alan Olba’da Helenistik dönem kule yapılarının askeri ve sivil 

amaçları bir arada taşıdığı öne sürülmüştür. Burada kuleler askeri gözetleme ve savunmaya 

yönelik yapılar oldukları gibi bölgenin yöneticisine (Lord, Bey) ait konut yapıları da 

olabilmektedir. Aynı zamanda maliki olduğu tarım arazilerini koruma ve ürün depolama işlevi 

de bulunmaktadır. Olba kale, kule, konut ve mezar yapılarında ortak özellik, bosajlı polygonal 

taşlardan inşa edilmesidir (Durugönül, 2005: 28-33). Diğer bir örnek, Olba’ya ulaşan yol 

üzerinde kurulmuş olan Meydankale’nin duvar tekniğinde bosajlı ve bosajsız polygonal örgü 

kullanılmıştır. Benzer biçimde Mancınıkkale’de üç ayrı tip duvar tekniği kullanılmış, yine 

Çatıören Tapınağı yapılarında bosajlı örgü düşmana açık batı ve kuzey duvarlarında 

kullanılmıştır. Bu tür  kule olarak adlandırılan yapıların feodal beylerin konutları olduğu öne 

sürülmektedir. Bölgede inşa edilen kulelerin Selevkoslar döneminde küçülmüş yönetim 

bölgelerini koruma gereğini ifade ediyordu. Bu nedenle konut, güvenlik ve gözetleme amaçlıdır 

(Durugönül, 1998: 281-293). Bu durum, Kilikya’da yönetimin yüzyıllardır süren yapısal 

özelliğinin Ermeni döneminde de uygulandığını göstermektedir. Bölgenin, Edwards’ın öne 

sürdüğü gibi salt veya tipik Ermeni dönemi mimari özelliklerine bağlanamayacak, bölgesel ve 

dönemsel anlamda yaygın bir nitelik taşıdığı açıktır. Yönetim sisteminin gerektirdiği yapı tipi, 

bölgeye özgüdür ve kökenleri Helenistik devire bağlanabilmektedir, ancak Kilikia’nın özgün 

inşa tekniğinin (bosajlı örgü) geliştirildiği ve kenarları düzgün kesilerek çerçevelenmiş, ortası 

bosajlı taştan inşa edilmiş duvarların Ortaçağ’da yaygın olduğu görülmektedir. 

  Genelde Akdeniz Bölgesi’nin, özelde ise Mersin’in tarihsel süreç içerisindeki konumu 

ve öneminin vurgulanması bakımından kalelerin varlığı önemli verilerdir. Tarihi güzergâhlar 

üzerindeki bu kalelerin mimari özelliklerinin kuruluş ve gelişim dönemlerinin araştırılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda incelenen üç kale, şüphesiz jeopolitik olarak önemli noktalarda 

yer almaktadır. Her ne kadar kale yerine gözetleme kulesi veya karakol olarak inşa edildikleri 
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kabul edilmiş olsa da askeri savunma mimarisinin önemli örnekleridir. Ayrıca bu yapıların 

onarım ve koruma işlemlerinin yapılarak geleceğe aktarılması tarihsel kültürel mirasın 

sürdürülebilirliği bakımından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  

 

KAYNAKÇA 

 

AKPOLAT, M. (2008). Kilikya Bölgesinde Bir Ortaçağ Askeri Mimarlık Örneği: Feke Kalesi 

(An Example of Medieval Military Architecture in Cilicia Region: Feke Castle), Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 25- 2, 1-14. 

 

AKTOK KAŞGARLI, M. (1990). Kilikya Tabi Ermeni Baronluğu Tarihi, Kök Yayınları: 

Ankara. 

BUYRUK, H. (2011). “Sis’i (Kozan) Akdeniz’den Kapadokya’ya Bağlayan Kervanyolu 

Kaleleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi: Atatürk Üniversitesi.  

 

DEDEYAN, G. (Çev.). (1980). La Chronique Attribuée au Connétable Smbat, Librairie 

Orientaliste. Paris: P. Geuthner. 

 

DURUGÖNÜL, S. (1998). 1996 Yılı İçel İli (Antik Dağlık Kilikya) Yüzey Araştırması ile 

Kuleler-Kaleler ile Yerleşimlere Olan İlişkileri, 15. Araştırma Sonuçları Toplantısı - I, Ed. K. 

Olşen, H. Çakmak, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 281-293. 

 

DURUGÖNÜL, S. (2005). Dağlık Kilikia Bölgesinde (Mersin ve İlçelerinde) Kent, Mimari ve 

Malzeme, Tarih İçinde Mersin Kollokyumu II, Mersin: Mersin Üniversitesi, 28-33. 

 

DURUGÖNÜL, S. (1998). Türme und Siedlungen im Rauhen Kilikien: Eine Untersuchung zu 

den archaologischen Hinterlassesschaften im Olbischen Territorium, Bonn: Dr. R. Habelt 

GMBH.    

 

DURUKAN, M. (2015). Anazarbus, Aegeai ve Tarsus Kentlerinin Ticaret Yollarıyla 

Bağlantısı”, Çukurova Araştırmaları Dergisi 1: 1-7. 

 

EDWARDS, R.W. (1987). The Fortifications of Armenian Cilicia, Washington: Dumbarton 

Oaks. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

209 

 

 

HILD, F., H. HELLENKEMPER. (2004). Kilikien und Isaurien, Tabula Imperii Byzantini, 5, 

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

 

KALLOSHYAN, K. (2014). Kilikya Ermeni Krallığının Doğuşu ve Çöküşü, Yeni Türkiye, 6. 

 

KARAUĞU, G., DOĞANAY, O. (2004). İ.Ö. II. Binden Bizans Dönemine Kadar Orta 

Anadolu’nun Güneyinden Akdeniz Kıyılarına Uzanan Yolağı Üzerine Düşünceler, OLBA 

Dergisi. X, 1-43. 

 

SAĞIR, G. (2014). Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Ermeni Yerleşimleri”, 

Tarihte Türkler ve Ermeniler: İlkçağ ve Ortaçağ, Ed. M. M. Hülagü, Ankara: Türk Tarih 

Kurumu. 

 

SÖZLÜ, H. (2016). “Kilikya Bölgesi Kalelerinden İki Örnek: Ceyhan Yılan Kale ve Silifke 

Kalesi”, Ed. Y. Kurt, F. Sansar, 519-544, Tarihte Adana ve Çukurova Cilt - I, Adana: 

Akademisyen Kitabevi. 

 

STRABON. 2005. Geographika: Antik Anadolu Coğrafyası, Translated by A. Pekman, 5th ed. 

İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 

 

YOUNGS, G.R. 1965. “Three Cilician Castles”, Anatolian Studies 15: 113-134. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


