
Titus Tüneli 
Rotasında Gezi Önerileri

Sabahın erken saatinde şehir merkezinden ayrılıp 
Samandağ - Batıayaz yolundan Hıdırbey’e doğru 
gidilebilir. Defne yolundan yürüyüşten sonra Hz. 
Musa Ağacı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Burada yöresel bir kahvaltı yaptıktan sonra 
Türkiye’de tek Ermeni köyü olan Vakıflı Köyü 
ve Kilisesi’ni gezebilir, yörede üretilen organik 
ürünlerden satın alabilirsiniz.

Vakıflı Köyü’nden ayrılıp Deniz’deki Hz. Hızır 
Makamı’nı ziyeret edildikten sonra yöredeki 
restoranlarda balık yemenizi öneririz. Titus Tüneli, 
Kaya Mezarları ve Dor Mabedi gezildikten sonra 
Çevlik’ten ayrılabilirsiniz.

Kent merkezine dönerken Aziz Simeon 
Manastırı’nı ziyaret edebilirsiniz.  
Burada muhteşem bir günbatımı görme imkanı da 
bulabilirsiniz. Yol üzerinden dönüşte Harbiye’de 
ya da kent merkezinde akşam yemeği yemenizi 
öneririz.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Fransa’nın Suriye’ye 
bağımsızlık tanıması için yapılan çalışmalar 
üzerine Türk Hükümeti’nin müdahalesi ile 1938 
yılında Bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. 10 ay 
21 gün süren Hatay Devleti, Hatay Meclisi kararı 
ile 29 Haziran 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarına katılmıştır.

Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi ‘Bugünkü 
Kurtuluş Caddesi) ile tarihte ilk kez “Hristiyan” 
kelimesinin kullanılması, Roma döneminde 
dünyanın 3. büyük eyalet olması, Anadolu’nun 
ilk camisini bağrında barındırması ile Hatay; çok 
önemli bir yere sahiptir.

Antakya’nın ismini İ.Ö. 300 yılında I. Nikator’un 
babası Antiochus’un isminden aldığı bilinmektedir. 
Bu dönemde su kanalları yapılarak Defne 
(Harbiye)’den şehre su getirilmiştir. M.Ö. 195’te 
başlayan olimpiyatlarla da “Olimpiyatlar Şehri” 
olarak ünlenmiştir.

M.S. 29-40 yılları arasında Hz. İsa’nı havarilerinden 
St. Pierre Antakya’ya gelerek dini yaymaya 
çalışmış ve Hz İsa’ya inananlara buradan Hristiyan 
adı verilmiştir. Daha sonra da şehir Hristiyan dininin 
önemli merkezlerinden olmuştur.

Hatay, gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar 
ışığında tarihi oldukça geçmişlere (ilk çağlara) 
uzanan yerleşim merkezlerinden biridir. 

Paleolitik Çağ’a kadar uzanan tarihi, kentin iklim 
koşulları ve toprak verimliliği açısından oldukça iyi 
koşullar sunduğunun bir göstergesidir. Gerçekten 
de Hatay tarih boyunca pek çok uygarlığın sahip 
olmak istediği bir şehir olmuştur.

Hatay yöresini çekici kılan ve tarihin her döneminde 
göçlere açık olmasını sağlayan bir başka özellik 
de, Anadolu’yu Çukurova yolu ile Suriye ve 
Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında 
bulunmasıdır. Ayrıca, Mezopotamya’dan Akdeniz’e 
çıkmak için kullanılabilecek en uygun limanlar 
yine Hatay yöresinde 
bulunmaktadır. Bir tarafta 
yolları buluşturan koca 
bir şehir, diğer tarafta 
bu şehrin kapılarını 
dünyaya açan, şehirleri 
denizlerle buluşturan 
stratejik limanlar...

Hatay’ı bir dünya şehrine 
dönüştüren özellikler 
tabi ki sadece bunlarla 
sınırlı değil.

Hatay’da bilinen ilk 
uygarlık adımları, Tell 
Tainat ve Tell Atçana’da 
yapılan kazı alanlarında ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
Geç Hitit Prenslikleri birleşerek Hattena Krallığı’nı 
kurmuş olduklarına dair belge ve tarihi eserler 
bugünkü Kırıkhan yakınlarındaki Çatalhöyük’te 
bulunmuştur. Hatay adı da Atatürk tarafından 
verilmiştir.

Medeniyetlerin efsaneleşen hoşgörüsü ile belki de 
en önemlisi yüzyıllardır barış ve kardeşlik içerisinde 
yaşayan insanlarının birlikteliği ile Hatay; tarihini 
bugün hala yaşıyor ve yaşatıyor.

1516’da Yavuz Sultan Selim bu toprakları fethetmiş 
ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi başlamıştır.

Bu hakimiyet 1918 yılına kadar devam etmiştir. I. 
Dünya Savaşı sırasında Fransız birlikleri Hatay’ın 
yönetimini ele geçirmiştir. Böylece Hatay, Fransa’nın 
himayesindeki Suriye’ye katılmıştır.
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Hatay, 
23 Temmuz 
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tamamen 
“Hatay” adı 
ile bir vilayet 
olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ne 
katılmıştır.
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Samandağ 
Çevlik

Samandağ ilçesi, Kel Dağı ile Musa Dağı’nın 
Akdeniz’le kucaklaştığı, Asi’nin hayat verdiği 
ovada kurulmuş antik bir şehirdir. Şehir 

Seleukos I. Nikator tarafından kurulmuşsa da, 
bu bölgede Paleolitik Çağa tarihlenen mağara 
yerleşimleri vardır. Helenistik çağda bu şehrin 
kurulmasında en önemli neden Akdeniz’e egemen 
olma isteğidir.

Titus Tüneli
Roma Döneminde M.S. I. yy. da, şehir ve limanı sel baskınlarından 
kurtarmak için dağlardan gelen sel sularını başka bir yöne akıtma amacı ile 
tamamen insan gücü ile yapılmıştır. Titus Tüneli inşaatı M.Ö. 69 tarihinde 
Roma İmparatoru Vespasianus döneminde başlamış ve oğlu Titus (M.S. 
81) tarafından tamamlanmıştır.

130 metresi kapalı diğer kısmı açık olan tünel, 1.380 metre uzunluğunda, 
ortalama 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir. Tünelin 
kazılmış olduğu kayalık bölge, şehrin nekropol (mezarlık) alanı olarak 
kullanılmıştır. 

Bu mühendislik harikası tünel, aradan geçen bunca yıla rağmen bugün 
hala tüm heybeti ile dimdik ayakta durmaktadır.

Çevlik sahilleri deniz 
kaplumbağaları için 
yumurtlama noktalırından 
biridir.

Samandağ ilçesinde bulunan makam Hz. Hızır ile 
Hz. Musa’nın bu bölgede buluştuğu ve buradan 
denize açıldıkları yer olarak kabul edilen kayanın 
üzerine kurulmuştur. Hızır isminin Hıdır olarak da 
söylendiği bu ziyaret, Müslüman ve Hristiyanların 
kutsal kabul ettikleri yerlerden biridir.

Hz. Hızır, manevi inanca göre dara düşene yetişen, 
huzur ve bereket veren manevi bir güçtür. Sahil 
kenarında bulunan Hızır Türbesi de bu manevi 
gücün tez vakitte yetişmesini isteyen insanlarca 
ziyaret edilir, tütsüler yakılıp kurbanlar kesilir. Yüce 
Yaradan’dan, Hızır vasıtası ile derman dilenir.

Samandağ’a bağlı Çevlik bölgesinde denizi 
tepeden gören bir noktada Beşikli Mağara olarak 
ta anılan kaya mezarları yer almaktadır. Titus 
Tüneli’nin deniz tarafındaki girişinden sağa dönerek 
bahçeler arasında ilerlemeye devam edilirse 100 
metre sonra kaya mezarlarına ulaşılır. Yöre halkı 
tarafından, mezar adasının içinde yan yana aynı 
boyutlarda işlenerek biçimlendirilmiş üzeri düz çatılı 
iki taş sandukalı mezardan ötürü “Beşikli Mağara” 
olarak adlandırılmıştır.

Bu mezarlık alan, Seleukeia Pieria’nın (Samandağ) 
Roma Dönemi’nde kayalara oyularak nekropol 
(Ölüler Şehri) olarak anılması ile ortaya çıkmıştır. 
Mağara yapısının tavanında istiridye ve sarmaşık 
şeklinde süslemeler bulunmaktadır. Bölgede 
yaşanan 6. yüzyılındaki iki büyük deprem 
dolasıyla yıkılan şehirden geriye kalan en önemli 
tarihi kalıntılardan biri olan Beşikli Mağara bugün 
hala gizemini korumakta ve ziyaretçi akınına 
uğramaktadır.

Hz. Hızır Makamı

Kaya Mezarları
(Beşikli Mağara)

Samandağ - Çevlik sahili ,14 km’lik uzunluğu ile 
dünyanın en uzun kumsallarındandır. Roma geç 
döneminde yapılan Titus Tüneli ve Kaya Mezarları 
ile anılan tatil beldesidir.

Samandağ’a bağlı Kapısuyu Mahallesi’ne giden 
yol üzerinde bulunan Dor Mabedi, ziyaretçilerine 
Akdeniz’in maviliği, Kel Dağı’nın heybeti ve 
ovanın sıcaklığının buluştuğu eşsiz bir manzara 
sunar. Tarihte Seleukeia (Çevlik) antik kentinin 
merkezinde ve tümü ile beyaz mermerden yapılan 
ve kral mabedi olarak da anılan yapıdan günümüze 
sadece sütun paçaları, başlıklar, mermer parçalar 
ve temel taşları kalmıştır.

Dor Mabedi

İnsan eli ile 
oyularak 
yapılan, tünel 
şehri sel 
felaketleriden 
koruyan 
doğal bir 
mühendislik 
harikasıdır.


