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Gezi / Dem re 

Kitap / Hayat-Hüzün 

El Sanatları / Hammaddesi Deri Olan El Sanatlarımız 

Geçmiş Zaman Yaprakları 
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Noel Baha'nın memleketi, 
Hıristiyan haç yolunun önemli 
duraklarından biri, 
Eşsiz doğası ile tarihteki önemi 
medeniyetlerin merkezi, 
Avrupalının ve Amerikalının 
bizden önce keşfettiği cennet 
bir beldemiz... 

^ Dr. Serra Menekay 

Demre, Antalya Körfezi'nin batısında 

Teke Yarımadası'nın güneyinde yer 

alan bir ilçedir. Doğuda Finike, batıda Kaş 

ile komşudur. Etrafı dağlarla kuşatılmış olan 

Demre'nin güneyi ise beyaz köpüklü dalga

lar ile süslü lacivert renkli Akdeniz ile çev

rilidir. Bölge doğal zenginlikleri ve kaynak

ları ile tarih boyunca insanoğlunun Önemli 

duraklarından biri olmuştur. Demre ilçesi 

Demre Çayı'nın getirmiş olduğu alüvyon-
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lu ve verimli topraklar üzerinde kuruludur. 

Buradaki toprağın zenginliği, yazları sıcak 

ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu olan Ak

deniz iklimi ile birleşince Demre ilçesine 

eşsiz bir tarım zenginliği sunmaktadır. Bu 

yüzden dağlardan ovaya doğru Demre'ye 

yaklaşırken ilk dikkatinizi çeken ve gözü

nüzü alan, gün ışığı altında pırıl pırıl parla

yan seralar oluyor. 

İlçe ekonomisinin %90'ının tarıma dayalı 

olduğunu öğreniyoruz. Türkiye'nin en çok 

sivri biber üretilen yeri Demre imiş. Demre 

sivrisi adı da buradan geliyor. Seralarda her 

türlü sebze üretiliyor, bölgede ayrıca mey

ve, fidan ve çiçek üretimi de mevcut. Aslın

da turizm cenneti olmasını bekleyeceğimiz 

bu güzel ilçemizin halkı, turizm tesislerinin 

yetersizliği nedeniyle tarım ile geçinmekte. 

Halbuki keşke hepsini birarada sağlamak 

mümkün olabilse, diyoruz. 

Demre ve çevresine en az 10 

gün ayırmalısınız. Hiç pişman 

olmayacağınızı da garanti 

ediyoruz. Tarihi şehirler ve 

eşsiz doğal güzellikler sizlere 

görmekten çok mutlu olacağınız 

alternatifler sunarken, bölgenin 

halen bakir kalmış güzelliklerini 

keşfetmenin hazzı, köy evlerinden 

bozma pansiyonlarında sabah 

köy yumurtası ve peyniri ile 

yapacağınız nefis kahvaltılar, 

Akdeniz'in leziz balıkları ile yenen 

akşam yemekleri, sessizliğin 

ortasında doğayı ve iç sesinizi 

dinleyerek yaşayacağınız dingin 

bir tatil de sizleri bekliyor. 

İlçe merkezi yaklaşık 16 bin, köylerle bir

likte 25 bin civarında nüfusa sahip. Zengin 

tarih geçmişi nedeniyle turizm açısından 

yüksek bir potansiyele sahip olan ilçenin 

zenginlikleri arasında Noel Baba Kilisesi, 

Myra Antik kenti ve tiyatrosu, Andreake 

Antik kenti, Kaya Mezarları, Kekova Ada

ları ve Batık Şehir, Simena Antik kenti gibi 

eşsiz güzellikteki cennetler yer alıyor. An

cak barındırdığı zenginlikle orantılı turizm 

kaynağını maalesef kullanamıyor bu bölge

miz. 

Tarihi zenginlik... 

Demre Likya'nın en önemli şehirlerinden 

biri olarak bilinir. Şehrin en azından M Ö 

V. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmekte. 

Roma egemenliği döneminde Myra geliş

miş ve zenginleşmiş. Bizans Döneminde 

önemli bir idari ve dini merkez olmuş. Pis

koposluk merkezi de olan Myra'da St. Nic-

holaus IV yüzyıl başında piskopos olarak 

görev yapmış; halka kendini sevdirmiş ve 

inancı uğruna çok acılar çekmiş. Myra o za

mandan sonra hep haç yolunda önemli bir 

yer olmuş. Bu bakımdan Demre Hıristiyan 

Dünyasının her bakımdan ilgisini çekmiş. 

Her yıl 6 Aralık'ta Noel Baba etkinliklerini 

yapmak ise artık geleneksel hale gelmiş. 

Noel Baba Kilisesi 

Demre'de bulunan önemli bir kalıntı St. 

Nicholaus Kilisesi. St. Nicholaus çocukla

rın, gemicilerin ve ağır işlerde çalışan işçi

lerin koruyucu azizi olarak biliniyor. Bütün 

dünya çocuklarının Noel Babası. Demre 

ilçe merkezinde tabelaları takip ederek 

kiliseyi kolayca buluyoruz. Kilise bugün 7 

m toprak seviyesinin altında yer alıyor. St. 

Nicholaus'ın kemikleri kilise içindeki mer

mer bir mezarda bulunuyormuş. Fakat bazı 

kemikler İtalyanlar tarafından çalınmış ve 

Bari'ye kaçırılmış. St. Nicholaus Rusya'da 

çok kutsal sayılmakta olduğundan, bir Rus 

Prensi 1862 yılında Kiliseyi restore ettirmiş. 

Ruslar bir kilise çanı ilave ederek kubbeyi 

değiştirmişler. 
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Myra 

Aziz Nicholaos'ın piskoposluk yaptığı ve 

bu nedenle tüm Orta Çağ boyunca ününü 

sürdüren Myra önemli bir Lykia kenti. Myra 

ismi "Yüce Ana Tanrıçasının yeri" anlamına 

gelmekteymiş. Lykia dilinde "Myrrh" olarak 

geçen Myra, Demre Ovası'nı kuzeybatıdan 

çeviren dağların denize bakan yamacına 

kurulmuş. Önce bugünkü kaya mezar

larının üzerindeki tepede kurulan şehir 

daha sonraları aşağıya inerek genişlemiş ve 

Lykia'nın çok önemli altı büyük kentinden 

biri olmuş. Kentin M Ö IV. yüzyılda basılan 

ilk sikkesi üzerinde ana tanrıça kabartması 

bulunmaktaymış. 

Şehrin içinden geçen Demre Çayı (Myros) 

deniz ticaretini geliştirmiş, ancak korsanların 

kolayca baskın yapmalarına neden olmuş. 

Bu nedenle Myralılar limanları Andriake'de, 

nehrin ağzına birzincirgererek bu baskınları 

durdurmaya çalışmışlar. M Ö 42'de Sezar'ı 

öldüren Brutus asker toplamak için Lykia'ya 

gelmiş, Xanthos'u aldıktan sonra komutan 

Lentulus'u para toplamak için Myra'ya 

göndermiş. Myralılar buna karşı çık

mışlar ve kendilerini müdafaa 

etmeye çalışmışlarsa 

da ko

mutan nehrin ağzına gerilen zincirleri kıra

rak şehre girmiş. MS 18'de Tiberius'un ev

latlığı olan Germanicus ve karısı Agrippina 

burayı ziyaret etmiş ve Myralılar limanları 

olan Andriake'ye onların heykellerini dike

rek kendilerine olan saygılarını göstermiş

ler. MS 60'ta ise St. Paul Roma'ya giderken 

Myra'da gemi değiştirmiş. Eski kaynaklar 

Myra ile Limyra arasında gemi seferlerinin 

yapıldığını kaydetmişler. 

Lykia Birliği'nin metropolisi olan Myra MS 

II. yüzyılda büyük bir gelişme göstermiş, 

burada Lykialı zengin kişilerin yardımları ile 

birçok yapı yapılmış. Şehir, VII. yüzyıldan 

başlayarak IX. yüzyıla kadar devamlı Arap 

akınlarına uğramış, 809 yılında Harun El 

Resifin komutanlarından biri Myra'yı zapt 

etmiş. 1034 yılında Arapların yaptığı deniz 

hücumlarında St. Nicholaos Ki

lisesi yıkılmış. Arap^ 

akınlarının 

verdiği 

t * . " 
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huzursuzluk, Myros Çayı'nın sık sık taşma

sı, bu taşma nedeniyle gelen toprakla bazı 

yapıların dolması ve bu arada meydana 

gelen depremler şehrin terk edilmesine 

neden olmuş. 

Myra'nın görkemli tiyatrosu oldukça sağlam 

olarak günümüze kadar gelebilmiş. Tiyatro 

daha sonraları arena olarak da kullanılmış, 

bu nedenle bazı düzenlemeler yapılmış. 

Kaya mezarlarıyla ünlü Myra'da mezarlar 

hemen tiyatronun üzerinde ve doğu taraf

taki nehir nekropolü denilen yerde olmak 

üzere iki yerde toplanmış durumda. Kaya

lar oyularak mezarlar kabartma ve yazılarla 

süslü. Gerçekten çok etkileyici bir manzara 

sunuyor Myra'nın kaya mezarları. 

Kekova 

Bölgenin tarihi ve doğal zenginlikleri bun

larla sınırlı değil. Daha görülmesi ve yaşan

ması gereken pek çok zenginlik bölgede 

yer alıyor. Dünyaca meşhur Kekova bun

lardan biri. Demre'nin batısında yer alan 

kayalık adalar bölgesine verilen isim Ke

kova. Yerliden daha çok yabancı turistin, 

özellikle de yat turizmcilerinin bildiği ve 

tuttuğu bir yöre burası. Depremler sonu

cunda deniz altında kalmış olan "Batık Şe

hir" adıyla da tanınan bu bölge gerçekten 

bir cennet parçası. Tarihçi bir babanın kızı 

olmanın ayrıcalığı ile daha yolu bile yok

ken Demre'den bir balıkçı teknesi tutarak 

gelmiştik buralara. O zaman bile Avrupalı 

turistler dalış yapmaktaydı kalıntılara. Yıllar 

içinde gelişti, yolu yapıldı, pansiyonlar açıl

dı, tekne turları düzenlendi, yerli turist de 

bir miktar keşfetti bu güzellikleri. Ama asla 

hak ettiği kıymeti bulamadı buralar. Avru

palının ya da Amerikalının elinde olsaydı 

dünya çapında bir turizm merkezi olmuş, 

bütün filmlerde, belgesellerde tanıtılıyor 

olurdu kuşkusuz. Buraları her ziyaretimiz

de Dustin Hoffman'dan, John Bonjovi'ye, 

Sting'ten Monaco Prensesi Caroline'e ka

dar pek çok ünlünün yatlarına rastladık. 

Onlar belli ki bu eşsiz tarihi güzelliklerin ve 

doğanın keyfini sürmeyi keşfetmişler. 

Kekova Adası'nın yakınındaki Aperlai, 

Batık Şehir, Kaleköy'deki Simena, Üça-

ğızdaki Theimussa, Gökkaya Koyu'ndaki 
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Istlada, bölgenin görülmesi gereken diğer 

antik kentleri arasında yer alıyor. Ayrıca 

Kılıçlı'daki Apollonia, Üçağız'a 2 km uzak

lıktaki Tybertissos kentleri de Kekova böl

gesindeki diğer antik yerleşim alanları, bir 

tepenin üzerindeki Tyberissos antik kentin

de çok sayıda Lykia tipi lahitler ile güver

cin yuvası şeklindeki Lykia kaya mezarları 

bulunmakta. Hani şöyle layıkıyla gezeyim 

derseniz, Demre ve çevresine en az 10 gün 

ayırmalısınız. Hiç pişman olmayacağınızı 

da garanti ediyoruz. Tarihi şehirler ve eş

siz doğal güzellikler sizlere görmekten çok 

mutlu olacağınız alternatifler sunarken, 

bölgenin halen bakir kalmış güzelliklerini 

keşfetmenin hazzı, köy evlerinden boz

ma pansiyonlarında sabah köy yumurtası 

ve peyniri ile yapacağınız nefis kahvaltılar, 

Akdeniz'in leziz balıkları ile yenen akşam 

yemekleri, sessizliğin ortasında doğayı ve iç 

sesinizi dinleyerek yaşayacağınız dingin bir 

tatil de sizleri bekliyor. İster karadan ister 

denizden, hâlâ keşfetmediyseniz Demre 

ve çevresini mutlaka görmelisiniz. 


