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Eshâbülkehf dağı, diğer adıyla Ziyaret Dağı, Tarsusun 9 km.
kuzeybatısında yer almış (Harita: 1) Paleozoik kalkerlerden müte
şekkil özel bir kalıktepe’dir (resim: 1,2,4,). Yakın çevresine göre bariz
bir yükselti teşkil eden bu tepenin deniz seviyesinden yüksekliği 490
m., msbi olarak düşünülürse 240 m. kadardır. Tepenin yapısını teş
kil eden yarı kristalize siyah ve kirli beyaz renkli kalkerlerin permokarbonifer yaşında olması kuvvetle muhtemeldir. Bu çevrenin paleocoğrafyasma bakılırsa Hersinyen iltivalanmalarına bağlı olarak Pa
leozoikte meydana gelen yüksek seviyelerden bir tanesi olan Eshâb-ı kehf’in önce eteklerini Kretase denizinin çevrelediği (bunun,
havzada mevcut paleozoik sırtların bir kısmını örttüğü) anlaşılır.
Zamanla sığlaşan çevre, Lâremiyen iltivalanmasım takiben Burdigaliyen (Alt Miyosen) trangsresyonuna maruz kalmıştır. Ancak pale
ozoik tepe ve bunun güneybatıda bir devamı gibi olan bazı yüksek
sırtlar, bu denizin ortasında birer ada teşkil etmişlerdir. Tepenin etek
lerini çevreliyen Burdigaliyen kalkerlerine karşılık daha güneyde
havzanın derin kısımlarında marn ve marnlı kalkerler tortullanmıştır.
Orta Miyosende havzayı geniş ölçüde işgal eden Tortonien transgresyonu Eshâb-ı kehf çevresindeki Burdigaliyen formasyonunu
örtememiştir. Tortonien sonunda bir regresyon ile, Pliyosen ve Kuaternerde yükselmeler olmuştur.
Tepenin bugün tersiyer dolgularını ihtiva eden geniş bir havza
da bulunduğu ve burada diğer Paleozoik antiklinallerden bazılarının
1 D r. Z ati T ern ek - M ersin - T arsus kuzey bölgesinin Jeolojisi A nkara, 1954.
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yer yer satha çıktığı, yükseltisi fazla olmıyan sırtların ise Eshâbülkehf’in güneybatısında Tersiyer örtüsü altında devam ettiği anlaşıl
maktadır. Kısaca fosil aşıntı yüzeyleri denilebilen bu Paleozoik for
masyonlarda tabaka uzanışları umumiyetle kuzeybatı - güneydoğu
yönlüdür.
Tortoniyen formasyonları üzerinde yer yer görülen ve bilhassa
havzanın güneyinde teşekkül etmiş olan Kuaterner kalişleri Eshâbülkehf’in güney ve güneybatısında adacıklar halinde bulunmakta
dır (Harita: 2). Güneydoğuda Tortoniyen havza içinde görülen
yumuşak tabakalı hissini veren beyaz kaim banklar halindeki kalişler bir nevi kalkerdir (Resim: 13). Tepenin güneyinde bir kuru de
renin sağ yamacında müşahede edilen ve yamaç gerilemesine sebep
olan kalişlerin kahverengi olduğu ve toprağı andırdığı da ayrıca dik
kati çeker (Resim: 14).
Bölgenin güney, güneydoğu ve güneybatısında müşahede edi
len aşıntı sekileri (Harita: 3), Kuaterner kalişleri ve kısmen de Tor
toniyen marnlı kalkerleri üzerinde yer almıştır.
Eshâbülkehf’in doğusunda yer alan güneybatı - kuzeydoğu yö
nünde uzanan Tortoniyen yaşındaki düz ve yayvan sırt havzada bir
başka seviye teşkil etmektedir. Tepenin güney ve güneydoğuya dönük
yamaçlarının nihayet bulduğu kısımlarında etek düzlükleri (piedmont) hasıl olmuştur (Resim: 3, Harita: 3 ve Blokdiyagram). A ra
larında az yarılmış vadiler bulunan bu düzlüklerin yapısının Tor
toniyen marn ve kalkerlerinden ibaret olduğu kuvvetle tahmin edil
mektedir. Buradaki vadiler içinde yer alan kuru dere yatakları kışın
su ihtiva eder. Kurak geçen yaz aylarında ise dereler kuru olup, bazan sızıntı sulariyle nemli bir hal alırlar. Kuru vadi içleri ve yamaç
larında bütün yıl yeşil kalan “garig” bitki formasyonunda küme
çalıların ve zeytin ağaçlarının, hatta bağların yer alışı, uzaktan ba
kılınca bu vadilerin daima sulu olduğu kanaatini uyandırır.
Tepenin güney ve doğu yamaçları, kuzey ve batı yönlerine nisbetle oldukça diktir. Etek düzlüklerinin kuzeyinden itibaren yamaç
ta görülmeye başlıyan taşlık arazi tepeye kadar her yeri kaplamak
tadır. Kuzeye dönük yamaçta bu durumun 250 m.nin üstünde, batı
yamaçta ise 300 m. den yukarda olduğu dikkati çeker. Mekanik yol
la parçalanmış, köşeli taşlar şeklinde yer tutan bu sert kalkerler (Re
sim: 5), üzerinde lâpyalar bulunan (Resim: 8) kalker blokları ya
maçta yürümeyi güçleştirmektedir. Burada rastlanılan lâpyalar 2-5
cm. genişliğinde ve birkaç cm. derinliğindeki yarıntılar halindedir.
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Yam açlara çapır arazi özelliği veren lâpyalarm ve diğer taşların
çevresindeki ufalanmış örtü tabiatiyle terra - rossadır.
Paleozoik kalkerler üzerinde tafoniler ve iri oyuklar da yer al
maktadır (Resim: 7), Umumiyetle delikli bulunan beyaz - gri renkli
blokların tekstürü ise fluidal görünüşü arzetmektedir (Resim: 6).
Bu tepede bilhassa kuzeye bakan yamaçlar üzerinde sayısı 10 u
geçen kireç ocakları açılmıştır. Buranın yarı mermerleşmiş gri - beyaz
renkli kalkerleri inşaatta kullanılmaktadır. Köylüler daha ziyade,
işlenmesi kolay olduğu için, yumuşak beyaz kalkerden istifade eder
ler.
Bu tepeye, içinde mevcut ve bugün birçok kimseler tarafından
kutsal bir önem verilerek ziyaret edilen meşhur mağaraya izafeten,
Eshâbülkehf adı verilmiştir. Eshâbülkehf “mağara yârânı” manasına
gelmektedir. Bu mağaranın K u r’ anda “ Ephesus’un yedi uyuyanı”
diye geçen yarı efsanevi bir hikâyesi vardır ’. Çeşitli rivayete göre,
“Allaha inanan ve putperestlerden kaçan kişiler bu mağaraya gizlen
mişler, takipçiler ise onları ölüme mahkûm etmiş olmak için tabii
giriş yerini taşlarla kapatmışlar. Mağaranın içinde kalanlar, Hâk
tarafından birkaç asır sonra uyanmak üzere uyutulmuşlar” , vak’a za
manla unutulmuşsa da üç asır kadar sonra bir vesileyle ördürülen
taşlar yıktırılınca mağara meydana çıkmış.
Bugün turistik olmaktan ziyade, bazı civar köylülerinin burada
yer edinebilmek ve kendilerine kazanç sağlamak maksadiyle halka
gösterdikleri Eshâbülkehf mağarasının ağzı tepenin güneybatı yam a
cında bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 330 m. yükseklikte, tabii
olarak satha açılan 1,5 -2 m ; çapındaki bu ağız, içerden bakılınca
dar ve gayri muntazam bir kubbenin üzerindeymiş gibi görünür
(Resim: 9). Erimeler neticesinde hasıl olan bu ağızdan giriş müm
kün olamıyacağı için, müsait bir yerden giriş kapısı açtırılmıştır.
Önce 10 kadar basamakla mağaranın dar ve aşağıya doğru meyilli
ufak salonuna, buradan da tavanında tabii mağaranın yer aldığı daha
geniş bir salona birkaç basamakla inilir. M ağara ağzının tabandan
yüksekliği 6-7 m. kadar olup, çevresi blok kalkerlerle kaplıdır. 7—
m'.lik bir yer işgal eden bu salondan 2 m. kadar aşağıda 5-6 basa
makla inilebilen daha geniş bir salona geçilir. Binanın bir tarafa doğ
ru meyilli bulunan tavanında muntazam teşekkül etmiş sarkıtlar
(stalâktit) mevcuttur. Salon çevresi delikli - pürtüklü - çatlaklı blok
kalkerlerle kaplı olup muhtelif büyüklükte oyuklar ve kalsit teşek
1 İslâm Ansiklopedisi. C ilt: IV . Sayfa: 371.
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külleri ihtiva eder. Oyuklardan bir tanesi güneye doğru dolambaçlı
uzanan dar bir galerinin başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Bu son
salon tahminen 20 m. uzunlukta, 6-7 m. genişliktedir.
Düz olmıyan tabanda ziyarete açık oluş sebebiyle dikitler (stalâgmit) pek tutunamamıştır. Sadece kalker yumruları ve çakıllarla
kum ve killerden müteşekkil mil mevcuttur. Mağaranın tavan ve du
varlarından yer yer su sızıntıları olmaktadır.
Erozyon ve korrozyon tesiriyle meydana gelen biribirlerine bağlı
salonların nihayetinde sifon ve başka galerilerin de uzandığı tahmin
edilmektedir.
Eshâbülkehf tepesinde bundan başka küçük bir mağara daha
bulunmaktadır. İkisi arasında uzun geleriler veya sifonlarla bir bağ
lantı bulunması ihtimal dahilindedir. Ancak, ikinci mağarada gale
rilerin dar oluşu, içinde ilerlemeyi güçleştirmektedir.
*

*

*

iklim bakımından yarı kurak bir özellik taşıyan (kışları yağışlı
ve ova bölümüne nisbetle serin, yazları sıcak ve kurak geçen), bünye
sini çok çatlaklı ve yarıklı kalkerlerin teşkil ettiği tepe ve yakın çev
resi su cihetinden fakirdir. Burada arazi karstik olmsma rağmen karst
kaynaklarına ve bol sulu kuyulara rastlanmaz. Eshâbülkehf’in kuzey,
güneydoğu ve güneybatı eteklerinde mevcut birkaç sulu kuyunun
haricinde yeter miktarda suya ancak Sucular Köyü (Eshâbülkehf’in
doğusunda Kolcutan tepesinin eteğinde) civarında rastlanılır. Bura
da suyun mevcudiyeti halkı meyve yetiştirmeye sevketmiştir.
Eshâbülkehf tepesinde taban suyu teşekkülüne imkân olmadı
ğından ve karstik kaynaklar bulunmadığından buranın sakinleri
çevre sularından faydalanma mecburiyeti ve zorunluğu karşısında
kalmışlar ve tepenin güneydoğuya bakan yamacı üzerinde dikdört
gen şeklinde uzanan sun’i bir su toplama yeri inşa etmişlerdir. (Re
sim: 10). Tabanı beton, kenarları taşlarla sıkı bir şekilde örülü bulu
nan bu yerin nihayetindeki özel sarnıçta bilhassa kışın ve baharlarda
yağan yağmur suları biriktirilmektedir. Nihayet 10 haneyi geçmiyen
ve bir de camiin yer aldığı Eshâb-ı kehf mağarası çevresinde birik
tirilen sudan muvakkat bir zaman için istifade edilmektedir.
Daha önce de kısaca bahsi geçtiği gibi, müşahede alanında ka
rakteristik bitki örtüsünü garig formasyonu' içine giren bodur çalı
lar, zeytin ağaçları (olea) ve bağlar teşkil eder. Bunlar kalker seven
1 D r. H a m it İn a n d ık - Bitkiler Coğrafyası İstan b u l 1961.
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(calcicol), kuraklığa dayanıklı (xerotermik) olup çevrede geniş ölçü
de yer tutarlar. Bu bitki örtüsünden bodur çalılara Eshâbülkehf te
pesinin batısı ve etek düzlükleri hariç olmak üzere hemen her yerde,
bilhassa taşlık alanda kümeler halinde rastlanır..
Eshâbülkehf tepesinin bilhassa güneybatı ve güneydoğusundaki
zeytin ağaçları umumiyetle kuru derelerin yamaçlarında ve sırtlar
üzerinde yeralmıştır. Meselâ düz bir sırt üzerinde Şükraniye köyü ile
küçük bir tepenin güneye bakan yamaçlarında kurulu Sayköy ve
çevresinde, K artal tepe ve Sucular köyünün güneyinde yer yer ve
toplu halde görülürler. Batı yamacındakiler ise Dedeler köyü civarında
meyve ve diğer geniş yapraklı ağaçlarla bir arada bulunmaktadır.
Bağ topluluklarına Kocadere vadisinin yamacında, tepelik ala
nın güneyi ve güneydoğusunda, sırtlar üzerinde ve dere yamaçlarınta tesadüf edilir.
Eshâbülkehf Mağarasının bulunduğu yer şoseye bir kilometre
kadar uzaklıktadır. Bu mesafe çok taşlık bir patika ile katedilmektedir. Buraya gidiş zorluklarına ve maddi ihtiyaçları karşılayacak bir
vasıta bulunmamasına rağmen, baharlarda ve yazın, Tarsus Adana
Mersin ve civar köylerden Eshâbülkehf’e umumiyetle mağarayı zi
yaret etmek arzusu ile gidilir. Bütün ihtiyaçlarını şehirden temin
ederek, oraya piknik yapma gayesiyle, vasıtalarla gidenlerin de çok
olduğu söylenir. Fakat şimdiki halde turist celbedebilecek durumda
bir yer değildir.

S O M E G E O G R A P H I C A L O B S E R V A T I O N IN
E S H Â B Ü L K E H F H I L L A N D I T S R E G IO N

Eshâbülkehf hill is in the North - west of Tarsus which is placed
in the South of Turkey. It’s 10 km. to Tarsus.
The Paleozoic limestones crop out as small islands in this region.
Some of them are hurried under the Mesozoic and Tertiary sediments.
The others are on the surface. Between these Paleozoic islands, Es
hâbülkehf hill is the biggest, and highest. The general direction of
the Paleozoic movements are in N E - SW.
The Lower Miocene series are transgressive, so, some parts of
the Hill is turned round by Burdigalien limestones which are soft
and white.
In this region, the Tortonien formation consist alternating marland sandstone with occasional beds. The sandstones are seen in the
Northern part o f the Hill.
The Ouaternary formation which is named Kaliş has placed
in the Southern part (Kaliş is a type of soft and coloured limestone).
Eshâbülkehf is a residual hill. Except the western part the sur
face of the hill is covered with limestones having corners. They are
broken into pieces by mecanic. The surface of the Maleozoic limes
tones have lapies and holes. It’s too difficult to walk here.
There is a big cave on the west side of the hill, named Eshâbül
kehf. It has an entrance, then two saloons, some narrow galeries.
Above the first saloon there is a big hole which opened the air. That
is the natural cave - entrance, but it can’t be used to go in. The second
big saloon some block limestones on the floor; the formation of calcit in the wall, and ctalactites at the ceiling. The oozing waters make
the cave cool and damp. This cave is well - known in Çukurova re
gion as a sacred place because of a table, therefere many people visit
it everyday, although it is too difficult to cut a trail after leaving the
high way.
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Piedmont plains are placed in front of the hill, their age is about
Tortonien. The flat ridges are extended in southern part.
Some of the terraces are placed on the Tertiary formation. Ho
wever the others on Ouatcrnary formation.
This region has semi - arid climate, The hill and its near region
have no water, except some springs in Dede village, although here
is a karstic place. We can see some narrow valleys having intermit
tent stream between Piedmonts.
The small bushes, olive groves and vineyards form the vegeta
tion cover. The orchards deciduous trees are found in some villages
which have water.
Eshabiilkehf can be a touristic place in future, but nothing is
enough yet.
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R esim : 1 - E shabülkehf tepesinin güneyden görünüşü önde seviye teşkil eden yay
v a n b ir sırt.
F oto: A. O N U R

R esim : 2 — E shabülkehf tepesinin önünde b u lu n an etek düzlükleri ile b u n la r arasında
yeralan vadilerde çalı küm ecikleri, vadi yam açlarında ve yer yer etek düzlükleri üzerinde
zeytin ağaçları ve b ağ lar görülüyor.

Foto: A. ONUR
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R esim : 3 - T ep en in güney doğusunda yeralm ış b u lu n an sırt ve üzerinde zeytin a ğ aç la n
ile bağlar
F o to : A . O N U R

R esim : 4 - E shâbülkehf tepesinin G .b a tı’d a n görünüşü. Ayni ismi taşıyan m ağara, C a
m iin solundaki köy evlerinin gerisinde b u lu n m a k tad ır (*). B odur çalılar ve irili ufaklı
kalker blok ve taşlarla evler civarında u z an a n zeytin ağaçları görülüyor.
F oto: G . G E Y İK
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R esim : 5 - T epenin hem en her tarafında görülen köşeli parçalanm ış, üzerlerinde y ü rü 
meği güçleştiren kalker d ö küntüler
Foto: G . G E Y ÎK

R esim : 6 — E shâbülkehf te blok kalkerlerin um um iyetle yapısı A lbastrları hatırlatır.
Akıcı doku özelliği gösterm ektedir.
Foto: G . G E Y ÎK
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R esim : 8 - Paleozoik kalkerler üzerinde görülen lâp y alar ve taş oyukları
F oto: G . G E Y İK
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R esim : 9 - E shabülkehf m ağarasının ta b iî olarak açılm ış ağzı. İlk galerinin tav an ın ı
teşkil eden b u kısm ın blok kalkerleri görülm ekte. R esim m ağ a ran ın içinden çekilmiştir.
F oto: A. O N U R

R esim : 10 - G ü n ey b atı y am acın d an T arsus O vasına bakış. S ağda K uzeybatı - G ü n ey 
doğu istikam etinde u z an a n yayvan sırtlar. Ö n d e zeytin ağaçları yeralm aktadır. D uvarla
çevrili m eyilli beton kısım ise su biriktirm e yerinin b ir köşesi olarak görülüyor.

Foto: A. ONUR
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R esim : 11 - D algalı arazi ve tepelik a la n ın b ir kısmı ile olan h u d u d u ; yayvan sırtlar,
b o d u r çalılıklar seyrek zeytin ağaçları görülüyor.
F o to : A . O N U R

i,.

R esim : 12 - E shâbülkehf’in 2 km . k a d a r güneydoğusunda, yolun ken arın d a m evcut
b ir heyelân.
F o to : A. O N U R
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R esim : 13 - E shâbülkehf tepesinin 3 km . k a d ar güneydoğusunda yum uşak tabakalı
kalkerler u zan ır (Bu çevrede, k uaterner yaşında b u lu n an b u kalkere “kaliş” a d ı verilir)
Ç evrenin karakteristik doğal bitki örtüsü b u ra d a d a m üşahede ediliyor.
F oto: A. O N U R

R esim : 14 - E shâbülkehf’e giderken yolun sağında görülen bıı ku ru dere vadisi ile y a 
m acı. T o p rağ ın çok yum uşak oluşu, yam aç gerilem esine sebep teşkil etm ektedir. Doğal
bitki örtüsü: Ç alılar ve dikenler.

Foto: A. ONUR
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