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“…Belediye’nin kaleyi yıkma hususundaki ısrarı 
gerçi sıhhati umumiye namı altında yapılmakta 
ise de bunun en fazla yıkılacak surların satılması 
ve açılacak arsaların keza eşhasa füruhtile 
varidat temini olduğu anlaşılıyor. Sıhhat ve 
menafıi umumiye namına hava nüfuzuna mani 
olmamak için yeniden evler yapılmasına izin 
vermemesi lazım gelir. Halbuki Belediye’nin 
iddiasını cerh ve iptal eden hadisat meydandadır. 
Nitekim surların musanna kapılarından biri olan 
Hadrian Kapısı’nın ittisaline Belediye tarafından 
mahza varidat temini maksadıyla bütün irfan 
dünyasının takdir ve hayretle temaşa ettiği 
muazzam abidenin fotografide görüldüğü vehicle 
önüne bir dükkan yapılmış ve manzarai umumiye 
ihlal edilmiştir. Bu cihet Asarı Atika 
Nizamnamesi’nin sekizinci maddesine mugayır 
olduğundan, zaten boş duran dükkanın derekap 
yıkılması lazım gelir kanaatindeyim ve bu da 
memleketin ilmü irfanı namına zaruri ve 
katidir…” 
 

1930 yılının ilkbaharında Antalya Kalesi’nin 
yıkımını yerinde incelemek  üzere kente gelen 

Asarı Atika (Eski Eserler) müfettişleri Aziz Ogan 
ve Remzi Oğuz Arık’ın hazırladıkları 

rapordan…1 
 
 
 
Anılardan akıp gelen bu dalgayı bir sünger gibi 
emer kent ve genişler. Zaira’nın bugün olduğu 
biçimiyle bir anlatısı, Zaira’nın tüm geçmişini 
içermeli. Oysa kent geçmişini dile vurmaz, çizik, 
çentik, oyma ve kakmalarında zamanın izini 
taşıyan her parçasına, sokak köşelerine, pencere 
parmaklıklarına, merdiven tırabzanlarına, 
paratoner antenlerine, bayrak direklerine yazılı 
geçmişini bir elin çizgileri gibi barındırır içinde. 

 
İ. Calvino2 

 
                                                 
1 Bu rapora kitabında yer veren Hüseyin Bey’e teşekkürlerimle… H. Çimrin, Bir Zamanlar Antalya, 
Antalya 2007, s. 382-383. 
2 İ. Calvino, “Kentler ve Anı 3”, Görünmez Kentler, Çev. I. Saatçıoğlu, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2006, s. 62. 
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ÖZ 
 

Sırasıyla Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı gibi bu 

topraklarda hüküm sürmüş önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan Antalya, yaşadığı 

tarihin izlerini günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Kuruluşundan başlayarak 

kapalı kent modeliyle gelişen Antalya’yı var eden öncelikli unsur liman olmuştur. 

MÖ 2. yüzyılda II. Attalos tarafından kurulmasından Selçuklu Dönemi’nin 

sonlandığı 13. yüzyıla kadar kentin karakteristiği bu liman üzerinden belirlenmiştir. 

Bu nedenle kentin ilk olarak limanı kuşatacak şekilde, kuzey tarafta kurulmuş 

olduğunu söyleyebiliriz. Hellenistik Dönem’le birlikte kent güney ve doğu alana 

genişlemiş ve dolayısıyla savunma hattını da bu mekansal değişime uygun 

biçimlendirmiştir. Ancak kentin bu yeni bölgesinin esaslı imarı 2. yüzyılda, Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Romalılaşmanın kentteki göreli ilk etkisi 

anıtsal yapıların yeniden tanımlanmasıyla kentin grid sisteme dayalı bir plan 

dahilinde ele alınması olmuştur. Yunan ve Roma dönemleri mirası üzerine kurulmuş 

ve bu dönemlerden kalan altyapı sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak gelişen 

kentin Bizans Dönemi’nde anıtsal yapı inşaasından çok savunmaya olan aşırı 

ihtiyaçtan dolayı sur yapımına öncelik verilmiştir. Kentin özgün kimliğini belirleyen 

bugüne ulaşan yapılar değerlendirildiğinde Antalya’yı bir Selçuklu kenti olarak 

tanımlamak gerekir. Selçuklu Dönemi ile beraber, Antalya’nın fiziki formunda 

herhangi bir önemli değişiklik gerçekleşmemiş, bu yeni kültüre ait binalar geçmişin 

anıtsal yapılarının üzerine inşa edilmiştir. Bazı araştırmacıların belirttiğinden farklı 

olarak kentteki azınlıkların tecrit edilmiş olduklarına dair herhangi bir tarihi veri 

bulunmamaktadır. Beylikler ve hemen sonrasında başlayan Osmanlı egemenliğinin 

erken dönemlerinde kentte önemli değişiklikler yaşanmamıştır. Antalya bu 

dönemden başlayarak yine Kaleiçi merkezli fakat sur dışına doğru kademeli bir 

yayılma göstererek genişlemeye ve yeni merkezler oluşturmaya başlamıştır. 
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ABSTRACT 
 

Hosting important civilizations that reigned on these lands like Hellenistic, Roman, 

Byzantine, Seljuk, Principalities (Beyliks), Antalya succeeded in bringing traces of 

the history it had up till today. The prior element that created Antalya that has 

developed according to closed city model as of its establishment is harbour. Starting 

with 2 BC, its establishment by II. Attalos, to 13 AC when Seljuk Empire Period 

ended, the characteristic of Antalya was determined on the basis of this harbour. So, 

we can say that the city was established on the northern side the way that besieging 

the harbour firstly. Together with the Hellenistic Period, the city has expanded on 

southern and eastern sides, and thus has structured its defense line in accordance with 

this spatial change. However, the real public improvements of this new region of the 

city took place at 2 BC during Roman Empire Period. Relatively the first affect of 

being Roman in the city was redefining monumental structures and dealing with the 

city in the context of a plan based on grid system. Being established on the heritage 

of Greek and Roman periods and developing subject to the usage of the substructure 

systems remained from those periods, the city gave priority to structuring city wall 

because defense was excessively needed rather than monumental structures in the 

Byzantine Period.  When the stuctures that determined the genuine identity of the 

city were evaluated, Antalya should be defined as a Seljuk city.  Together with the 

Seljuk Period, Antalya’s physical location didn’t change in an important way and the 

buildings belonging to this new culture was constructed on past monumental 

structures. Differently from some researchers, there is no historical data regarding the 

minority groups were isolated. In the period of Beyliks and the early period of 

Ottoman hegemony, there was no important change in the city. Starting from this 

period, Antalya started to expand towards outside of the city walls cascadely and 

establish new centers by keeping Kaleiçi as basis.   
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ÖNSÖZ 
 

 

Bu çalışma, eğer bilimsel bir nitelik taşıyorsa bunu öncelikle hocalarıma borçluyum. 

İlk olarak teşekkür etmem gereken iki kişi Prof. Dr. M. Baha Tanman ve Prof. Dr. T. 

Engin Akyürek’tir. Tezimin danışmanlığını üstlenerek, bana kendisiyle çalışma 

olanağı sunduğu ve her türlü desteği sağladığı için Prof. Dr. M. Baha Tanman’a 

sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Bir sanat tarihçi olmamda çok büyük payı 

olan, değerli hocam ve ağabeyim Prof. Dr. T. Engin Akyürek’e duyduğum minneti 

kelimelerle ifade edemem. Kendisiyle tanışmış ve uzun yıllar çalışmış olmak 

hayattaki en büyük kazançlarımdandır. 

 

Bu tez, kolektif bir emeğin ürünüdür. Başta Antalya üzerine çalışmış tüm değerli 

bilim insanları olmak üzere pek çok kişinin katkısını ve dostluğunu yadsıyamam. 

Ancak bazılarının özel bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Çalışmanın ilk 

zamanlarında kente olan ilgimi getirdiği kitaplarla ve hoş sohbetiyle artıran, 

Antalya’nın gönül insanı T. M. P. Duggan’a; bu kentle kuruduğum ilişkide oldukça 

önemli bir yere sahip olan güzel insan Mahmut Güngör’e; tez çalışmam boyunca 

benden yardımlarını esirgemeyen ve deneyimlerini benimle paylaşarak büyük moral 

veren Dr. Ayça Tiryaki’ye; sorularımı güler yüzüyle cevaplayan ve uzun 

okumalarımı sabırla dinleyen Dr. Özgü Çömezoğlu’na, çalışmanın en zorlu 

yerlerinde verdiği sürekli destekten ve dostluğundan ötürü değerli hocam Oğuz 

Tanındı’ya; bir şehir plancıyla çalışmanın “keyfini” bana yaşattığı ve tüm 

nazlanmalarımı kabul ettiği için Özdemir Gündoğan’a ne kadar teşekkür etsem az 

olacaktır.  

 

Araştırmam, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 

(AKMED) tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Başta Kayhan Dörtlük olmak 

üzere tüm AKMED ailesine teşekkür ederim.  
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ve güler 

yüzlü emektarlarına katkıları ve yardımları nedeniyle teşekkür ederim. 

 

En büyük teşekkürlerimi hoşgörülerine sığınarak sona sakladım. Bana karşı 

güvenlerini hiçbir zaman kaybetmeyen dünyanın en güzel insanları, anneme ve 

babama çalışmam boyunca vermiş oldukları destek nedeniyle en derin sevgilerimi 

sunuyorum. Çalışmalarıma destek olmak hiçbir zaman aklına gelmese de her zaman 

yanımda olan canım kardeşim Didem’i en içten sevgilerimle selamlıyorum.   

 

Aşkım, yoldaşım ve dostum Ayşegül olmasaydı sadece bu tez değil, ben de 

olmazdım. Dünyanın en güzel bebeği Ekim’i beraber büyütme dileklerimle 

teşekkürlerimin en büyüğünü sevgili eşime sunuyorum. 

 

Bu tez, çağlar boyunca kentlerle beraber hayatı yaratan emekçi sınıflara adanmıştır. 

 

 

 

         Özgen KURT 

         Eylül 2010 
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GİRİŞ 
 

 

Sunulan bu tezin konusunu, Antalya’nın kuruluşundan kesin olarak Osmanlı 

egemenliğine girdiği 16. yüzyıla kadar olan mekânsal değişimi oluşturmaktadır. 

Çalışmanın birincil amacı, Antalya’nın MÖ 2. yüzyıldaki kuruluşundan, Teke 

Sancağı’nın önemli bir kenti olarak, 16. yüzyıla kadar olan dönemde inşa edildiği 

kesin olarak saptanabilen ya da bu yüzyıllara ait olduğu düşünülen yapıların 

yardımıyla, kentin söz konusu yüzyıllardaki kentleşme sürecini ve dinamiklerini 

araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Antalya’nın kentsel gelişimini etkileyen tarihi 

faktörler, her bir yapı üzerindeki değişimlerle birlikte değerlendirilecektir. Kentin 

Hellenistik görünümünün nasıl değiştiği; Romalılaşmanın etkileri; Bizans, Selçuklu, 

Beylikler ve Osmanlı’nın erken dönemlerindeki kentin bütünlüklü değişimi tezin 

temel başlangıç ve sorun noktalarını oluşturmaktadır. Tezin bir diğer amacı; başta 

kent surları olmak üzere Antalya’nın daha önceden tarihlenmiş yapılarını yeniden 

gözden geçirmek, kesin tarihlenemeyenlere ve tespit edilemeyenlere ise kanıtlardan 

ve topografik verilerden yola çıkarak tarihleme ve yer önerileri getirmektir. 

 

Araştırma alanı olarak, Antalya’nın Kaleiçi bölgesi seçilmiştir1. Bu alan aynı 

zamanda kentin en önemli tarihi ve turistik bölgesidir. Kentsel SİT olmasından 

dolayı da ayrıca üzerinde durulması gereken bir kültürel değer taşımaktadır (Şekil1). 

Bu nedenle, tezin kapsamı olabildiğince geniş tutulmuş ve bu önemli tarihi 

coğrafyaya bütünlüklü bir yaklaşım hedeflenmiştir. Kaleiçi’ndeki yerleşimlerin en 

eski zamanlarından, artık takip edilebilir olan Osmanlı İmparatorluğu 

egemenliğindeki dönemlere kadar kentsel gelişiminin bütünlüklü değerlendirilmesi, 

kentin kültürel ve mekânsal anlamda kapsamlı değişimlerinin temel parametrelerini 

göstermesi açısından önemli görülmektedir. Bununla birlikte, bölgenin tarihine tüm 

kurumlarıyla bakılması ve sonuçlandırılması, ayrıca tüm bunları yaparken sosyo-

politik unsurların da göz önünde bulundurulması çalışmanın kapsamına derinlik 

kazandıracağı için bir hayli önemsenmiştir 

                                                 
1 Antalya Kaleiçi’nin uydu fotoğrafı için bkz. Şekil 45. 



 2

 

Çalışmanın başlangıç sürecinde, öncelikli olarak yoğun ve kapsamlı bir şekilde yayın 

taraması gerçekleştirilmiştir. Bu yayın/kaynak araştırması çoğunlukla Suna-İnan 

Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Boğaziçi 

Üniversitesi kütüphanelerinde yapılmıştır. Bu tarama neticesinde elde edilen verilerle 

Antalya’daki yapıların bir envanteri oluşturulmuş ve bölge tarihçesinin ana hatlarıyla 

değerlendirilmesine olanak sağlayacak bir yayın birikimi elde edilmiştir.  

 

Tezin yazım süreci de elde edilen kaynakların karşılaştırmalı ele alınmasıyla, yayın 

tarama çalışmasının ardından başlamıştır. Projenin içeriği ve amacı nedeniyle kentin 

tarihi olabildiğince geniş ele alınmıştır. Aynı şekilde, Kaleiçi’ndeki belirleyici 

yapıların mimari ve tarihi özellikleri, bugüne kadar yapılmış olan yayımlardan 

hareketle değerlendirilmiştir. Bu noktada kent üzerine yayınların eksikliğinin dikkat 

çekici olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Kaleiçi’ni bütünlüklü olarak 

değerlendiren bir iki kaynak dışında, yayımlanmış herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak kentin 13. yüzyıl sonrasındaki Selçuklu Dönemi 

gelişmesine değinilerek, kapsamlı bir yapı kataloğunu oluşturulan doktora tezinin 

Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmasıyla elde edilen Leyla Yılmaz’ın 

“Antalya – Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun 

Gelişimi” başlıklı eseri bu alandaki yegâne ve en önemli kaynaktır. 

 

Tez yazımının daha sonraki aşamasında, Antalya’da alan çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Mevcut yapıların daha önce çizilmiş plan ve rölövelerinin 

gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi, kentsel gelişimin günümüze ulaşan 

izlerinin takibiyle özellikli yapı ve alanların GPS noktalarının alınması, fotoğraf ve 

film olmak üzere ayrıntılı görsel malzemenin oluşturulması bu alan çalışmasının 

başlıca işleridir. Alan çalışması sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün (KUDEB) 



 3

izniyle elde edilen imar planları ve SİT alanları ile korumada öncelikli yapıları 

gösteren paftalar kullanılmıştır2. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde, Antalya bölgesinin coğrafi özellikleriyle birlikte, 

Antalya’nın kuruluşundan 16. yüzyıla kadar olan tarihi; kentin “Bizans Dönemi 

Öncesi Tarihi”, “Bizans Dönemi Tarihi”, “Selçuklu Dönemi Tarihi” ve 

“Hamidoğulları Beyliği, Teke Beyliği ve Teke Sancağı Dönemi Tarihi” olarak ayrı 

ayrı ele alınmıştır. Ardından, Antalya-Kaleiçi’nde 16. yüzyıla kadar inşa edilen 

yapılar, öncelikle günümüzdeki durumlarıyla ele alınarak; “Surlar ve Kapılar”, 

“Kiliseler, Camiler ve Mescitler”, “Türbeler”, “Hamamlar”, “Medreseler” gibi yapı 

türlerine göre sınıflandırılarak kısaca tanımlanmıştır. Bu noktada, tezin inceleme 

tarihi ya da alanı dışında bulunan birkaç yapı da kentsel gelişim başlığında önemli 

olduklarından çalışmanın içeriğine dâhil edilmiştir. 

 

Son bölümde ise kent, “Kuruluşundan Roma Dönemine Kadar Olan Gelişimi”, 

“Roma Dönemi’nden Bizans Dönemi Sonuna Kadar Olan Gelişimi”, “Anadolu 

Selçuklu Dönemi Sonuna Kadar Olan Gelişimi” ve 16.yüzyıla kadar olan “Teke 

Sancağı Dönemi’ne Kadar Olan Gelişimi” başlıklarıyla ele alınmıştır. Buradaki 

ayrım kentsel mirasın kültürler arası değişimi esasına göre yapılmış ve kentsel 

gelişim öncelikli olarak mevcut verilerin yorumlanmasıyla değerlendirilmiştir. 

 

Muazzam bir tarihin birikimini taşıyan Antalya Kaleiçi, özgün kent dokusu nedeniyle 

1972 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından SİT 

bölgesi olarak ilan edilmiştir. Günümüzde Akdeniz’in en önemli turizm 

bölgelerinden biridir ve Kaleiçi’ndeki yapılar çoğunlukla turizm amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Ancak günümüzde gelişen koruma değerlerine rağmen bu tarihi 

alandaki kültürel emanetlere yönelik yapılaşmadan kaynaklı tahribat şiddetle devam 

etmektedir. 

 

                                                 
2 Antalya Büyükşehir Belediyesi KUDEB’in izniyle kullanılan kent planları Tulin Tolun yönetiminde, 
Tabak Müh. Mim. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 
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Antalya kentiyle ilgili araştırma yapmak isteyenler, özellikle bu dönemin 15. yüzyıla 

kadar olan evresi üzerine yoğunlaşmaları gerekiyorsa, büyük sıkıntılar çekmektedir. 

Örneğin, Anadolu’nun iç bölgeleri 16. yüzyılın tahrir defterlerinde köy köy 

anlatılmışken, Teke Sancağı için çok ayrıntılı olmayan birkaç defter dışında bir tek 

mufassal vakıf tahriri mevcuttur. Esas tahrir defterleri günümüze kadar 

gelmediğinden genellikle oldukça iyi belgelenen 16. yüzyıl için bile sadece 

varsayımlarla yetinilmek zorunda kalınmaktadır3. Bu Türkiye için genel bir eksiklik 

olarak görülmelidir. 11. ve 15. yüzyıllar arasındaki Anadolu Türkleşmesi konusunda 

çalışan Vryonis bile, konusunun hemen hemen tüm kaynaklarına inebilen 

araştırmasında, kentsel yapı sözkonusu olduğunda pek az yeni şey 

söyleyebilmektedir4. 

 

Bu tezde, Antalya’daki siyasi, kültürel ve ekonomik değişimlerin/dönüşümlerin 

mekânsal yansımalarının, bölgesel/özgün tarihçe ve mevcut veriler ışığında 

belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, Antalya’nın sosyal, ekonomik ve yönetim 

anlamındaki durumu, başta dini yapılanması olmak üzere, yapıların dağılımı ve ülke 

içiyle uluslararası ticari aktiviteleri inceleme kapsamına alınmıştır. Tüm bu 

başlıklarla, yerleşme sistemi ile kentsel gelişimi çok sayıda görsel öge ve haritayla 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 S. Faroqhi, “Ondokuzuncu Yüzyılın Başlarında Antalya limanı”, VIII. Türk Tarih Kongresi, C. II, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1981, s. 1461-1472. 
4 S. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 
from the Eleventh through the Fifteenth Century, London 1971, s. 6-24. 
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1- ANTALYA’NIN COĞRAFYASI VE BÖLGENİN TARİHİ 
 

 

1.1. Bölge Coğrafyası 
 

 

1.1.1. Antalya’nın Topografik Özellikleri 
 

 

Anadolu’nun güneyinde, aynı adı taşıyan körfezin kuzeybatısında kurulmuş bir şehir 

olan Antalya, 36 derece 06 dakika ve 37 derece 27 dakika kuzey enlemleri ile 29 

derece 14 dakika ve 32 derece 27 dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır5. 

Güneyinde doğal bir sınır olarak Akdeniz’in yer aldığı şehrin kuzeyinde Bey Dağları, 

doğusunda Vezir Dağı, batısında ise Tahtalar Dağı bulunmaktadır (Şekil 2). 

 

Şehir kurulmadan önce de burasının bir yerleşme yeri olması muhtemeldir. 

Antalya’nın bulunduğu topografyada, eski dönemlere ait bir liman kentinin 

kurulmasını kolaylaştıran doğal şartlar dikkat çekmektedir. Karaların içine doğru 

sokulmuş körfezin nihayetinde bulunan bu mevki, Akdeniz’den Anadolu içlerine 

nüfuz etmek bakımından elverişli bir coğrafi konuma sahiptir6. 

 

Antalya ilinin genel yapısını, güneyde dik yamaçlarla kesilen Akdeniz ve kuzeyde 

Toros Dağları belirlemektedir. Kentin batısı Tekeli Platosu, doğusu ise Taşeli 

Platosu’dur. Antalya Ovası, Taşeli ve Tekeli platolarının kesiştiği körfezin kuzeyinde 

bir alüvyon ovasıdır. Antalya ovası doğu-batı yönünde uzanan bir üçgen 

biçimindedir ve kuzey yönünde üç basamakta yükselir. Antalya denizden 39 m 

yükseklikteki kayalıklar üzerine kurulmuştur. Antalya’da topografyadaki eğim 

                                                 
5 R. Özdemir, “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. 
Türk Tarih Kongresi, C. IV, Ankara 1994, s. 1369; B. Darkot, “Antalya”, İslam Ansiklopedisi, C. I, 
İstanbul 1965, s. 459; “Antalya”, Yurt Ansiklopedisi, C. II, s. 748. Ayrıca bkz. V. Cuinet, La 
Turquie D’Asie Geographie Administrative, Paris, 1890, s. 861. 
6 Darkot, A.g.m., s. 459-460; “Antalya”, Yurt Ansiklopedisi, C. II, s. 764. 
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yaklaşık 12.000 km’lik bir alanda %20’yi aşmaktadır ve Antalya Körfezi’ni 

oluşturan kıyılardaki dar bir ova şeridinde %5 ile %10 arasında değişmektedir. Kent, 

denize 20-30 m’lik dik yollarla inen doğal falezler üzerine kurulmuştur. 

 

Antalya’nın topraklarının %60’ı ormanlıktır. Ormanı en çok olan illerimizden biridir. 

Çam ağaçları çoğunluktadır (Kızılçam ve Karaçam). Kaş ve Elmalı arasında sedir 

ağaçları bulunur. 500 m aşağılarda makiler vardır. Makilerle çam ormanları arasında 

meşe ağaçları bulunur. Maki bölgesinde sarmaşık, defne, yemiş, sarıağaç, mersin 

ağacı, çitlembiğe çok rastlanır. Ayrıca lavanta, kekik, nane ve veronika gibi bitkiler 

bulunur. Ovalarda her türlü Akdeniz ürünleri yetişir7. 

 

Antalya’nın bulunduğu yer, eskiden beri bir liman şehri kurulmasını kolaylaştıran 

doğal şartlara sahiptir. Ova sahilden içerilere doğru teraslar halinde yükselir ve bu 

teraslarda Sillyon, Perge, Aspendos gibi şehirler kurulmuştur8. 

 

Bölge ırmaklarının tümü kuzeyden güneye akarak Antalya Körfezi'ne dökülürler. 

Ortak özellikleri genelde kireçli gelen suyu bol kaynaklarla beslediklerden, yazın 

fazla fakirleşmemeleridir. Bunlardan en batıda olan Düden (Katarrhaktes) Çayı, 

Attaleia'nın hemen doğusunda kollara ayrılarak, denize 20-30 m’lik dik yarlar 

üzerinden dökülmektedir. Daha doğuda, kaynağı Pisidia bölgesindeki Isparta Çayı ile 

Ağlasun Suyu olan Aksu (Kestros) bulunmaktadır. Bunun ilerisinde, zaman zaman 

çağlayanlar yaparak Pamphylia Ovası’na inen ve sonuçta Aspendos yakınlarında 

denize dökülen Köprü (Eurymedon) Suyu yer almaktadır. Doğuda, kaynağını 

Toroslar'dan alarak şelale yaptıktan sonra denize dökülen Manavgat (Melas) Çayı ve 

son olarak Pamphylia-Kilikia sınır bölgelerindeki, batıdan doğuya doğru sıralanan 

Karpuz, Alara ve Kargı çayları bulunmaktadır9. 

 

Pamphylia’daki tek göl, Strabon’a göre Perge ile Eurymedon Irmağı arasındaki 

Kapria’dır. Günümüzde Aspendos’un hemen batısında, Antalya’nın 30 km 
                                                 
7 Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenmiştir. 
8 A. M. Mansel, İlk Çağda Antalya Bölgesi, Antalya Bölgesi Araştırmaları İstasyonu Yayınları, No. 
1, İstanbul 1956, s. 5. 
9 Strabon, A.g.e., s. 323. 
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doğusundaki Kırkgözler Bataklığı’nın bu gölün günümüze kalmış kalıntısı olduğu 

düşünülmektedir10. 

 

Kıyıda, 25-30 m yükseklikte dik bir yarla sona eren traverten sekisinin üzerinde 

kurulmuş olan Antalya, kuzeyde ise bir dağın eteğinde yer almaktadır11. 

 

Üçgen biçimli Antalya Ovası’nı kapsayan Pamphylia genelde düz bir bölgedir. 

Basamaklı bir yapı gösteren ova, batı, kuzey ve doğuda Batı Toros sistemi içinde yer 

alan dik yamaçların önünde son bulur. Batıda Teke Dağları’nın dik kenarı önünde 

birden sona erdiği halde, doğuda kıyıya yaklaşan dağlar yüzünden git gide darlaşarak 

Korakesion yakınlarına kadar devam eder. Kuzeyde üzerinde Termessos’un kurulu 

olduğu Güldere  (Solymos) Dağı yer almaktadır. Güneybatıda, bölgeyi iç kesimden 

Tahtalı (Solyma) ve günümüzde Çamlar, Delik ve Kemer dağlarının tümünü 

kapsayan Klimaks Dağı ayırmaktadır12. 

 

Antalya ilinin doğusunu tamamıyla kaplayan Pamphylia, 120 km’lik bir kıyı 

ovasıdır. Doğu’da, bugün Taşeli adlı Dağlık Kilikia (Kilikia Trakheia); batıda, Türk 

döneminde Teke İli denen Likya, kuzeyde Pisidia bölgeleriyle komşudur; güneyi 

Antalya Körfezi (Pamphylion Pelagos) kaplamaktadır. Günümüzdeki Antalya 

Ovası’nı tümüyle içeren bu bölge, doğu, batı ve kuzeyden dağlarla kuşatılmıştır13. 

 

Batı sınırı Antalya’nın 10 km kadar batısındaki Olbia (Hurma?) kentinden 

başlamaktadır. Kimi Antik Çağ yazarları ise güneybatıdaki sınırı Khelidonia adlı ada 

kümesinin oluşturduğuna değinmektedir. Anlaşılacağı üzere, Antalya Körfezi’nin 

batı kıyısında iki bölge (Likya ve Pamphylia) arasındaki sınır, zaman içinde 

değişikliğe uğramıştır. Ancak, bu kıyıdaki Phaselis ve Olympos’un aslında Likya 

kökenli kabul edilmemiş olmaları esas sınırın Khelidonia Burnu’na değin uzanmış 

olabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 

                                                 
10 V. Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2001, s. 167. 
11 “Antalya”, Yurt Ansiklopedisi, C. II, s. 781. 
12 Sevin, A.g.e., s. 166. 
13 Strabon, A.g.e., s. 4. Bölgedeki ulaşım ve yollar için ayrıca bkz. M. Güçlü, “Antalya (Pamphylia) 
Bölgesinde Yollar”, Adalya, C. 5, Antalya 2001-2002, s. 237-244. 
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değiniliceği üzere Yenice Boğazı’ndaki Kapıkaya Duvarı’nın Pamphylia’nn batı 

sınırı olması kuvvetle muhtemeldir. Bölgenin doğu sınırı kıyıda Melas (Manavgat) 

Irmağı ve Korakesion (Alanya) oluşturmaktadır14. Bu akarsuların eski dönemlerde 

çok büyük öneme sahip oldukları kesindir;çünkü bunlar Antik Çağ’da gemiler için 

küçük sığınak oluşturuyordu15. 

 

Pamphylia'nın kuzeyde Pisidia ve hatta kuzeydoğuda Isauria bölgeleriyle olan sınırı 

çoğu kez Toros engebelerinin güney uzantılarıyla belirlenebilir. Kuzey sınırını, 

Pamphylia Ovası’nın bitip dağlık arazinin başladığı, Selge (Zerk) ve Termessos 

(Güllü Dağı) gibi Pisidia kentlerinin hemen güneyinde uzanan hat oluşturmaktadır16.  

  

 

1.1.2. Antalya’nın İklim Özellikleri 
 

 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Antalya’nın kentsel gelişimini doğrudan etkileyen 

en önemli unsur limandır. Limanın kullanımı ile ilgili öncelikli faktörlerin başında da 

iklim özellikleri gelmektedir. Şüphesiz, kentin gelişimi, imar faaliyetlerinin 

zamanları, kentte yaşayanların limanla ilişkilerine göre gruplandırılması ve kentteki 

herkesin doğrudan limanla bir bağının olması; hatta kuşatma ve isyanların bile deniz 

ticaretinin yoğun ya da az olduğu dönemlere göre meydana gelmesi; kısaca kentin 

kimliği limandan, daha doğru bir ifadeyle ticaretin durumundan kaynaklanmaktadır. 

Bölgede deniz ticaretinin yoğunluğu yaz başında, Nisan ortaları ile Haziran ortalarına 

kadar ya da sonbahar başında Eylül ortalarından Ekim ortalarına kadardır. Bu 

nedenle deniz ticareti ağırlıklı olarak bu dönemde yapılmakta, denizciler de sert 

deniz koşullarından korunmak için kış aylarında denizcilik dışında başka işlerle 

uğraşmaktaydılar17. Bu durum olasılıkla kentin nüfusunu da büyük oranda 

                                                 
14 Sevin, A.g.e., s. 165-166. 
15 C. Texier, Küçük Asya Coğrafyası - Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. A. Suat, Ankara 2002, s. 39. 
16 Sevin, A.g.e., s. 165-166. 
17 S. Wachsmann, Seagoing Ships and Seamanships in the Bronze Age Levant, Londra 1998, s. 
295; A. Raban, “Minoan and Canaanite Harbours”, Thalassa L’egee Prehistorique Et La Mer. 
Aegeum, C. 7, R. Laffineur-L. Basch eds., Paris 1991, s. 130. 129-146. 
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etkilemektedir. Bölge, genel olarak alçak basınç etkisindedir ve bunun sebebi daimi 

su buharı kaynağı olarak denizin bulunmasıdır. Akdeniz’de yaz aylarının kararlı 

havası özellikle sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayında bozulmaya başlar ve Nisan 

ayının başlarına kadar devam eder18. Dolayısıyla, görüldüğü gibi, kentin bir işgal için 

kuşatılacağı en uygun ve en savunmasız dönem kış aylarıdır. Örneğin, Antalya’nın 

ikinci fethi, 22 Ocak 1216 tarihinde I. İzzeddin Keykâvus tarafından 

gerçekleştirilmiştir19. Mevsimsel etkiler aynı zamanda denizden gelecek yardımları 

da büyük oranda belirlemekte ve işgal sonrası ticareti yeniden faal olabilmesi için 

zaman kazandırmaktadır. Ticari hareketliliğin yoğun olduğu bir dönemde kentin 

kuşatılması rasyonel bir yaklaşım olmazdı. Bu nedenle, aşağıda kentin iklim 

özellikleri kısaca açıklanmıştır20. 

 

Antalya ili sıcak ve nemli Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Antalya ikliminin 

oluşumunda Toros Dağları’nın denize paralel olarak uzanması, su sıcaklığı yüksek 

olan Akdeniz kıyısında bulunması ve her mevsim yeşil kalan bitki örtüsünün varlığı 

etkili olmaktadır. 

 

Antalya Havzası’nda iki çeşit iklim görülmektedir. Denize yakın kesimlerde tipik 

Akdeniz iklimi görülürken, denizden uzak ve yüksek bölümlerde daha çok İç 

Anadolu iklimine benzeyen kara iklimi etkisini sürdürmektedir. 

 

Akdeniz İklimi, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile İç Anadolu’nun batı kesiminde 

ve Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın güneye bakan kesimlerinde etkili 

olmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yazın ortalama sıcaklık 

28-36 derece arasındadır. Kıyı kuşağında kar yağışı ve don olayları nadir olarak 

görülür. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk geçer. 

                                                 
18 H. Saraçoğlu, Akdeniz Bölgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1968, s. 37-38. 
Akdeniz’deki deniz ticareti ile ilgili ayrıca bkz. L. Hamza, Antik Çağda Doğu Akdeniz’de Deniz 
Ticareti, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 
2006. 
19 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 310-311; İbn Bibî, A.g.e., s. 141-
142. 
20 Bölgenin iklimine dair bilgiler Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
bilgilerinden derlenmiştir.  
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Antalya’da en çok yağış kış ve ilkbahar aylarında, en az yağış yaz aylarında 

görülmektedir. Yaz aylarında yağış miktarı çok yetersizdir. Antalya’nın yazın fazla 

yağış almamasının sebebi, merkezin doğusunda bulunan Toros Dağları ile batısında 

bulunan Bey Dağları’nın kuzeye doğru uzanmaları ve hava kütlelerinin hareketlerini 

Antalya üzerine çekmeleridir21. Yaz aylarında yağış miktarının çok az olması 

nedeniyle bölgede yaz kuraklığı hakimdir. 

 

Antalya’da nem miktarı oldukça yüksektir. Yüksek nemin de etkisiyle yüksek 

sıcaklık konforsuzluk yaratmaktadır. Nem oranı kıyıdan içerilere doğru gidildikçe 

azalır. Nemin kişi üzerindeki rahatsız edici ve bunaltıcı etkilerini ortadan kaldırmak 

için hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. İlde yıllık ortalama nispi nem %64 

civarındadır. 

 

Kaleiçi’nde hakim rüzgar yönü kuzeybatı ve güneydoğu yönleridir. Kuzeydoğu 

yönünden esen poyraz Antalya’da kışın soğuk, yazın sıcak eser. Oysa güney Antalya 

sahil şeridinde durum farklıdır. Kuzeydoğudan esen poyraz sahile ulaşırken Antalya 

Körfezi üzerinden geçer ve deniz etkisi ile serinletici bir nitelik kazanır. Bu nedenle 

poyraz istenilen bir rüzgardır. Bölgedeki hakim rüzgarlardan biri de güney ve 

güneydoğudan esen meltem rüzgarıdır. Bölgede Manavgat adı verilen doğudan esen 

rüzgar da serinletici ve istenilen bir rüzgardır. Dökün adı verilen, sahili sınırlayan 

dağlar arasındaki vadilerden akşam üstleri, kısa süreyle esen yöreye has bir rüzgar 

daha vardır ve bu rüzgar da serinletici etkiye sahiptir22. 

 

Yılın ancak 40-50 günü kapalı ve yağışlıdır. Antalya, yılda ortalama 300 güneşli 

günü, 18.7 derece yıllık sıcaklık ortalaması ile yılın 12 ayı turizm hareketlerine açık, 

ender bölgelerden birisidir ve yılın en az dokuz ayı denize girilebilmektedir. 

 

 
                                                 
21 R. Güneş Işıl, Antalya’nın Şehirleşme Süreci İçinde Doğal Kaynakların Durumu, YTÜ Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 1994, s. 33. 
22 M. Kaya, Antalya Kaleiçi’nin Sosyo-Kültürel Değişiminin Yapılaşma Üzerine Etkileri, YTÜ 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992, s. 24. 
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1.2. Antalya ve Çevresinin Tarihi 

 

 

1.2.1. Bizans Dönemi Öncesi Tarihi 
 

 

Antalya’nın yer aldığı Pamphylia’nın iskânı, yakın çevredeki mağaralarda bulunan 

malzemenin de gösterdiği gibi, prehistorik çağlara kadar inmektedir23. Antalya ve 

çevresinin tarihi, Kuruçay Höyüğü, Höyücek Höyüğü, Bademağacı Höyükğü, Karain 

Mağarası, Karataş Höyüğü, Öküzini Mağarası, Belbaşı Mağarası, Çarkini Mağarası 

ve Beldibi Mağarası’ndaki arkeolojik araştırmaların sonuçlarına göre Paleolitik 

Çağ’ın son yarısına, MÖ 8000 yılına kadar uzanmaktadır24. 

 

Tarihi dönemlerin başlamasından sonra, yöre MÖ 2. bin içinde bir süre, Arzava 

Krallığı’na, zaman zaman da Hititler’e bağlı kalmıştır. Arzava Krallığı’nın 

yıkılmasıyla yaşanan karanlık bir dönemin ardından, önce Lidyalılar ve MÖ 6. 

yüzyılın ortalarında da Persler’in egemenliğine girmiştir. MÖ 12. yüzyılda başlayan 

ve “Ege Göçleri” olarak adlandırılan hareketler neticesinde Mopsos ve Kalkhas gibi 

kahinlerin önderliğinde Anadolu’nun kıyı bölgelerini izleyerek doğu yönünde 

ilerleyen Akhalar ve daha sonraları Batı Anadolu’da “Aiol” ve “İyon” adlarını alan 

çeşitli Yunan kavimleri Antalya bölgesini istila etmişler ve bu bölgeye “Pamphylia” 

adını vermişlerdir. Bu bölgenin en önemli ve Attaleia kuruluncaya kadar tek liman 

şehri Side olmuştur25. Büyük İskender’in MÖ 324’te tüm Anadolu’yu ele 

geçirmesiyle bölge için de yeni bir dönem başlamıştır ve İskender ile Anadolu’daki 

ardılları olan Seleukoslar Dönemi’nde gelişen deniz ticareti yörenin zenginleşmesine 

                                                 
23 İ. K. Kökten, “Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeridi Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan 
Tarihöncesi Araştırmalar”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. VIII-2, Ankara 1971, s. 10; “Antalya”, Türk 
Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1971, s. 96. 
24 Bölgenin Tarihöncesi dönemleri ile ilgili: R. Duru, MÖ 8000’den MÖ 2000’e Burdur-Antalya 
Bölgesi’nin Altıbin Yılı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Monografi 
Dizisi: 4, Antalya 2008. 
25 A. M. Mansel, Side, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1978, s. 1-2. 
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yol açmıştır26. MÖ 190’da Seleukos Kralı Antiokhos, Side önlerinde Romalılara 

mağlup olunca, Antalya ve çevresi MÖ 188’de Apameia Antlaşması27 ile Roma’nın 

müttefiği Bergama Krallığı’na geçmiştir28. 

 

Yunanca bir kelime olan Pamphylia “içinde bütün kabilelerin/ulusların ikamet ettiği 

yer” veya “bütün kabilelerden bir arada iskân edilenler” ya da “çok uluslu” anlamına 

gelmektedir29. Bölgeye bu adın verilmesi ise bir isimden, Argoslu Mopsos’un kızı 

veya üvey kız kardeşi olan Pamphylia’dan kaynaklanmaktadır30. Pamphylia 

Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri olan Antalya, ilk olarak MÖ 158 yılında 

Bergama (Pergamon ) hükümdarı II. Attalos Philadelphos (MÖ 158 -138) tarafından 

kurulmuştur31. Adını kurucusundan alan ve Antik çağlarda Attaleia adı ile anılan 

şehir, kimi kaynaklarda Atalia, Adalia; Orta Çağ kaynaklarında Satalia; Arap ve Türk 

kaynaklarında ise Antaliyye ve Adalya şeklinde anılmaktadır32.  

 

Antalya’nın II. Attalos öncesi bir yerleşim merkezi olup olmadığı konusunda kesin 

bir şey söylemek, bugünkü bilgilerimizle mümkün değildir; ancak yerleşime uygun 

topografyası, iklimi ve çevresel özellikleriyle yerleşimin çok eski çağlarda da var 

olması muhtemeldir. Bununla birlikte Akdeniz’in en kullanışlı doğal limanlarından 

birine sahip olan Antalya’nın Attalos öncesinde de önemli bir liman kenti olduğu 

                                                 
26 A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Province, Oxford 1998, s. 127-129’da MÖ 
218’de Seleukoslar’ın Pamphylia, Likya ve Pisidya’nın bir bölümünün egemenliğini aldıkları ve 
Suriye ile Batı Küçükasya arasındaki haberleşme ve ticareti korumak için bölgede çeşitli koloniler 
kurdukları yazmaktadır. 
27 Magnesia Savaşı ve Apameia Barışı ile ilgili bkz. M. Arslan, Galatlar: Antikçağ Anadolusu’nun 
Savaşçı Kavmi, İstanbul 2000; S. Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları: 1. Kısım - Cumhuriyet 
Devri, İstanbul 1970; H. Üreten, Hellenistik Dönem’de Pergamon Krallığı ve Roma Devleti ile 
İlişkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 1996. 
28 İ. Erdem, “Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir 
Yaklaşım (1)”, Adalya, S. 5, İstanbul 2002, s. 163. 
29 T. Anakök, “Antalya Tarihinin Anahatları”, Türk Akdeniz, S. 14, Antalya 1939, s. 3; C. Bosch, 
Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, Çev. S. Atlan, Ankara 1957, s. 16. 
30 F. Işık, “Pamphylia ve Anadolu Gerçeği”, Adalya, S. 1, Antalya 1996, s. 24. 
31 Strabon, A.g.e., s. 195; C. Texier, Küçük Asya Coğrafyası - Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. A. Suat, 
Ankara 2002, s. 251; Darkot, A.g.m., s. 459; Strabon, A.g.e., s.323; Mansel, A.g.e., s. 8. 
32 F. Emecen, “Antalya”, TDVİA, C. III, s. 232-233; L. Yılmaz, Antalya - Bir Ortaçağ Türk 
Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2002, s. 5. 
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düşünülmektedir33. von Lanckoronski’nin, “Eğer Attaleia’da, Attalos öncesi bir 

yerleşme varsa bugün kalıntıları ancak liman çevresinde yapılacak olan kazılarla 

ortaya çıkarılabilecektir. Çünkü, bu yerleşimin sadece, limanın daha iyi korunan 

güney kısmında bulunması gerektiğini ve belki de limanın yalnızca güneydoğusunu 

kapladığını söylemekle yetinmek durumundayız34” şeklindeki ifadesinin, son yıllarda 

yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde eksik kaldığı görülmüştür. Strabon’un, 

alanın henüz MÖ 2. yüzyılda Attaleia adı altında kentleşmesi öncesi de bir yerleşimi 

içerdiği şeklindeki aktarımı, Doğu Garajı olarak anılan mevkii ve bunun batısında 

saptanan nekropol alanı (MÖ 4. yüzyılın sonları) ile kesinleşmiştir35.  

 

Bosch’a göre kentin ilk olarak Hellenistik Dönem’de inşa edildiğini kabul etmek akla 

yatkın değildir. Pergamon kralı  Attalos II tarafından kentin kurulmasından önce 

Antalya’da Korykos adlı küçük bir yerleşim olduğu iddia edilmektedir. Ancak, 

bunun doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamıştır36. 

 

Bununla birlikte, Attaleia’nın kuruluşuna ve etki alanına dair çok az sayıda kaynak 

bulunmaktadır. II. Attalos’un kenti kurmadan önce, özellikle Termessos ve Perge 

gibi yakın kentlerle ilişkileriyle, Attaleia’nın sınırları konusunda bazı çıkarımlar 

yapabiliriz. Örneğin, Yenice Boğazı, Anadolu’da Pamphylia ile batıdaki dağlık bölge 

arasındaki tek geçittir. Bu boğazdan güneybatıya ayrılan yokuş yukarı bir yol, yaya 

olarak iki saatte Güllük Dağı üzerindeki Termessos kentine ulaşır37. Yenice Boğazı, 

Termessos savunmasının ilk hattıdır. Hellenistik Çağ ortalarında boğazın bugün 

Kapıkaya adı verilen geçidine kuleli bir sur çekilmiştir. MÖ 190 yılında başlayan ve 

iki yıl devam eden Magnesia Savaşı’nın ortaya çıkan yeni şartlar altında, başka bir 

devlet tarafından inşa edilmiş olması gerekmektedir. Bu savaştan sonra yapılan 

                                                 
33 Darkot, A.g.m., s. 459-460. 
34 Karl Graf Von Lanckoronski, Pamphylia ve Pisidia Kentleri, C. 1 Pamphylia, Suna – İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Çeviri Dizisi 2, İstanbul 2005, s. 14. 
35 F. Büyükyörük, C. Tibet, “1998-1999 yılı Antalya Doğu Nekropolü Kurtarma Kazıları”, Adalya, S. 
4, Antalya 1999-2000, s. 115-171. 
36 Bosch, A.g.e., s. 6; W. M. Leake, Journal of a Tour in Aisa Minor, London 1892, s. 192. 
37 Burada savaşçı karakteri ile ün salmış ve adları Yunan efsanelerine girmiş, Anadolu’nun en eski 
halklarından Pisidialı Solimler otururdu. Yenice Boğazı ve çevresi Hellenistik Çağ içlerine kadar 
onların egemenliği altında olmalıydı. 334 yılında İskender, Termessos’u zaptetmek için Yenice 
Boğazı’na girdiği zaman, Termossoslular bu geçidi tutmuşlardı. 
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Apameia Barışı ile Pergamon kralları Pamphylia’ya inmişler ve kıyıda Attaleia 

şehrini kurmuşlardır. Kapıkaya Duvarı, yeni kurulan bu şehir ile Termessos arasında, 

sınırda, Attalosoğulları tarafından inşa ettirilmiş olmalıdır. İnşasını savaşla değil, 

diplomasi yolu ile karara alındığını düşünmek doğru olacaktır. Attaleia kurulurken 

komşu şehirlerden bazı fedakarlıklar ve tavizler istenmiş olmalıdır. Termessos belki 

bu duvarın çekilmesine boyun eğmiş, Olbia ile Perge, topraklarından bir miktar 

feragat etmek zorunda kalmıştır. Attaleia’nın kurucusu II. Attalos’un Termessos 

agorasının kuzeybatı kenarına bir stoa inşa ettirmiş olması manalıdır. İster gönüllü, 

ister gönülsüz, Roma’nın desteği ile, Magnesia Savaşı’ndan sonra kudreti kat kat 

artan Pergamon (Bergama) krallarına şehirler yumuşak başlı olmak zorunluluğu 

duymuşlardır. Termessos agorasındaki stoa, sınır suruna karşılık olmak üzere, II. 

Attalos tarafından yapılan bir jest olarak görülmektedir. Böylece Kapıkaya Duvarı, 

Attaleia’nın sınır savunması olarak kabul edilmelidir38 (Şekil 3). 

 

Kapıkaya Duvarı’nın Pamphylia-Pisidia ve Pisidia-Likya arasındaki yolları kontrol 

altında tutmak ve gelen geçenden haraç kesmek için Termessoslular tarafından inşa 

edildiği de düşünülmektedir39. Fakat bu düşünce, surun mimari özelliklerine ters 

düşmektedir. Kuleleri, Termessos tarafına bakmaktadır ve sur da kapıyı batıdan 

savunacak bir şekilde eğimli oturtulmuştur. Surun yönünün kuzeybatıya ve 

Termessos’a doğru oluşu, burayı savunacak olan Termessosluların gerisini açıkta 

bırakmaktadır. Eğer sur daha çok gümrük hattı olarak inşa edilmişse, savunmanın çift 

yönlü planlanması ve düz çekilmiş bir duvar yeterli olması gerekmektedir40. 

 
                                                 
38 A. Akarca, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri 1 Şehir ve Savunması, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 2. Baskı, Ankara 1987, s. 123. 
39 G. E. Bean, Turkey’s Southern Shore, London 1969, s. 119 ve 136-137. 
40 Akarca, A.g.e., s. 123-124’te “Kapıkaya Suru, savaş makinalarına dayanacak kadar güçlü değildir. 
Bir sınır savunması olarak düşünülmüştür; ancak piyade ve süvari saldırısını durdurabilirdi. Sur 
Güllük Dağı yamaçları ile kuzeydeki tepe arasında çekilmiştir. Yol ikisinin ortasından geçiyordu. İki 
kare kule tarafından korunan kapı 4.25 m genişlikte idi. Bugünkü Antalya-Korkuteli yolu eski çağ 
kapısının alt tarafından, surda açılmış bir gedikten geçer. Surun güney parçası kapıdan itibaren 250 m 
uzunluktadır ve kapıya nispetle kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunda eğimli olarak oturtulmuştur. Bu 
kesim beş kule ile takviye edilmiştir. Kuzeydeki tepe üzerindeki surlar kapıdan itibaren doğu-batı 
yönündedir ve uzunluğu 200 m’dir. Bu parçada surun dirsek yaptığı yerde bir kule vardır. Surun 
güney ucu kapıdan 50 m, kuzey ucu 30 m daha yüksektir. Böylece kapı ve yol iki yandan kıskaç içine 
alınmıştır. Kapıkaya Suru boğazı kesiyordu. Fakat kuzeydeki tepenin arkasında, yazın kuruyan bir 
dere vardır. Kapıkaya’yı zorlamadan, dolaşıp buradan geçmek mümkündü. Burasının savunulması 
yatağın iki yanını tutmak suretiyle yapılabilirdi; bu yüzden duvar ya da kule ile takviyesi gereksizdi”  
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MÖ 80-79 yıllarında Pamphylia’nın halen Kilikia Eyaleti’ne bağlı olduğu Cicero’nun 

in Verrem söylevinden takip edilebilmektedir; Cicero, Kilikia Eyalet valisi Gaius 

Dolabella’nın quaestoru yani devlet hazinesinden sorumlu, seçilmiş devlet görevlisi 

olan Gaius Verres’in Aspendos ve Perge’de yaptığı kanun dışı hareketleri 

belirtmektedir. Roma, Mithridates tehlikesini bertaraf ettikten sonra yeniden 

korsanlar ile mücadelesine dönmüş, MÖ 78-74 yılları arasında Publius Sevilius 

Vatia’nın Pamphylia’da elde ettiği başarılar Kilikia Eyaleti’nin batı sahillerini büyük 

ölçüde kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Attaleia ve ardından korsan Zeniketes ile 

işbirliği içinde bulunan Phaselis ve Olympos, bu dönemde ele geçirilerek ager 

publicus (halka ait toprak) yapılmıştır41. Attaleia’nın topraklarının ager publicus 

yapılmasının ise, Doğu Likya’nın işgalinin tamamlanması amacından kaynaklı 

olduğu da düşünülmektedir42. 

 

Hellenistik Dönem’de Attaleia’nın tamamının surlarla çevrili olduğu bilinmektedir. 

Bu surlara Roma, Bizans ve Türk dönemlerinde yeni ilaveler yapılmış ve pek çok 

defa onarılmıştır43. 

 

MÖ 133 yılında Pergamon Kralı III. Attalos varissizdir ve öldüğünde Pergamon 

Krallığı’nı vasiyetname yoluyla Roma’ya bırakmıştır. Romalılar da eski Pergamon 

Krallığı’nı eyalet haline getirmişler, Asia Eyaleti’ni kurmuşlardır44. Fakat bu tarihten 

sonra Pamphylia’nın durumu hakkında yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte, MÖ 66 yıllarında Pamphylia’da korsanlığın çoğaldığı bilinmektedir ve bu 

bilgi, buraların kendi haline bırakılması ile izah edilmektedir45. Bu duruma bir son 

vermek ve Doğu Akdeniz’de güvenliği sağlayabilmek için Romalı komutan 

Pompeius Servilius İsavricus görevlendirilmiştir. İsavricus korsanlarla girdiği 

                                                 
41 G. Ünver, Likya ve Pamphylia’nın Latince ve Latince-Yunanca Çift Dilli Yazıtlı Işığında 
Romalılaşma Süreci, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Antalya 2005, s. 5-6. 
42 Bosch, A.g.e., s. 43. 
43 Bu ilavelerin en anıtsal olanı, MS 130’da kenti ziyaret eden İmaparator Hadrian’ın yaptırdığı 
Hadrian Kapısı’dır. Bean, A.g.e., s. 21. 
44 Bosch, A.g.e., s. 39; Mansel, A.g.e., s. 8. 
45 Bosch, A.g.e., s. 40. 
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savaşlardan sonra bölgenin, dolayısıyla Attaleia’nın güvenliğini ve Roma’nın 

egemenliğini geri kazandırmıştır46. 

 

Roma Dönemi’nde Pamphylia’da Perge, Sillyon, Aspendos ve Side ile beraber 

beşinci büyük kent Attaleia’dır. Ancak ticaret gelirlerinin büyük bir bölümü hala 

Side ve Perge’ye gelmektedir47. 

 

43 yılında İmparator Claudius (41-54), Pamphylia ile Likya’yı birleştirerek bölgeyi 

büyük bir eyalet haline getirmiş ve Roma eyaletleri arasına katmıştır48. Ancak bu 

zaman dilimi içinde, Pamphylia’nın idari yönetimi ile ilgili tartışmalar devam 

etmektedir. Bazı araştırmacılar Pamphylia’nın MÖ 25-MS 73 yılları arasında Galatia 

Eyaleti’ne bağlı olduğunu belirtmektedir49. Bugün bilinen kaynaklar ışığında Roma 

Dönemi Antalya’sının idari yönetimi ile ilgili kesin yargılar getirmek mümkün 

değildir. 

 

Ancak, Marcus Antonius, yönetimini üstlendiği Doğu’da yeni bir düzenleme yapmış, 

büyük olasılıkla Part tehlikesine karşı tampon bölge oluşturmak amacı ile önceki kral 

Deiotaros’un kâtipliğini yapmış olan Amyntas’ı, MÖ 36 yılında Galatia Krallığı’nın 

başına getirmiştir. Pisidia ve Pamphylia’nın büyük bir kısmını bu krallığın yönetimi 

altına vermiştir. Side’nin de bu dönemde Galatia Krallığı’na bağlı olduğu Kral 

Amyntas adına bastığı sikkelerden anlaşılabilmektedir. MÖ 25 yılında Amyntas 

öldüğünde, artık Augustus olarak anılan Caesar Octavianus krallığın yönetimini 

Amyntas’ın oğullarına vermeyerek, Galatia Eyaleti’ni kurmuştur. Bu eyaletin 

kuruluşunda, Dio’nun aktardıkları ile varılan genel kanı, Pamphylia’nın Galatia 

Eyaleti’nin bir parçası olmadığı, MÖ 25 yılından sonra Pamphylia Eyaleti adında bir 

imparator eyaleti kurulduğudur. Bu tarihte var olan bir Pamphylia Eyaleti ile ilgili 

hiç kanıt bulunmamakla birlikte, olay sırasında hayatta olması nedeniyle daha 

güvenilir olduğu tartışmasız olan Strabon, Amyntas’ın tüm kraliyet bölgesinin tek bir 
                                                 
46 Darkot, A.g.m., s. 459-462. 
47 Erdem, A.g.m., s. 163. 
48 Bean, A.g.e., s. 21. 
49 N. P. Milner, “A Roman Bridge at Oinoanda”, Anatolian Studies, S. 48, London 1998, s. 117-
123’ten ve H. Brandt, Gesellschaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidiens im Altertum, Asia 
Minor Studien - 7, Bonn 1992, s. 98’den aktaran, Ünver, A.g.e, s. 55.  
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eyalet halinde birleştirilmiş olduğunu belirtmiştir. Bu durumda MÖ 25 yılından, “ilk 

aşamada”, 43 yılına kadar Pisidia ile Pamphylia’nın Galatia Eyaleti’nin bir parçası 

olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır50. 

 

Bölge 2. ve 4. yüzyıllar arasında hızla gelişmiş, şehirler büyümüş, zenginleşmiş ve 

yoğun bir imar faaliyeti başlamıştır. Pamphylia’nın başkenti olan Attaleia, MÖ 27 ile 

MS 14 yılları arasında hüküm sürmüş olan Roma İmparatorluğu’nun ilk İmparatoru 

Augustus tarafından Roma askerlerinin yerleştirildiği bir merkez haline 

getirilmiştir51. Attaleia 3. yüzyılda tamamen Roma’nın bir kolonisi haline gelmiş ve 

315 yılında da Pamphylia artık kendi başına bir eyalet olmuştur52. 

 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir heykel kaidesine ait kitabede (envanter 

no. 415), “Halk Marcus’un oğlu, Tiberius Claudius Caeser Augustus Germanikus’un 

(Likya ve Pamphylia) Legat ve Propraetoru Marcus Calpurnius Rufus’u (tebcil etti)” 

yazmaktadır. Legat ve propraetor ünvanları “imparator valisi” anlamına gelmektedir. 

Attaleialıların herhangi bir eyaletin valisinin heykelini dikmeyeceği düşünülürse, bu 

kişinin Likya ve Pamphylia valisi olması gerekmektedir. Metinde ismi geçen 

imparator, Likya ve Pamphylia’yı, 43 yılında, bir çift eyalet haline getiren ve 

idaresini kendi üzerine alan Claudius (41-54)’tur. Buradan, Marcus Calpurnius 

Rufus’un bu yeni eyaletin ilk valisi olduğu sonucu çıkarılabilir53. 

 

Roma devlet otoritesinin 3. yüzyılın sonlarından itibaren sönmeye başlamasıyla 

Pamphylia’nın kuzeyindeki dağlık bölgelerde oturan kavimler kıyı bölgelere inmeye 

başlamışlar ve buralarını yağma ederek yıkıp yakmışlardır54. 

 

Roma Dönemi Antalya’sının önemini artıran bir diğer olay ise, Kilikia ve Antiocha 

arasında seyahat eden Aziz Paulus’un Attaleia’ya uğramasıdır. Aziz Paulus’un uğrak 

                                                 
50 Ünver, A.g.e., s. 8. 
51 Bean, A.g.e., s. 21. 
52 Bosch, A.g.e., s. 47; Mansel, A.g.e., s. 9. 
53 E. Bosch, S. Altan, “Antalya Kitabeleri”, Belleten, C. XI, S. 41, Ankara 1947, s. 94. 
54 A. M. Mansel, Side, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1978, s. 15. 
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yeri olan şehir daha sonraları piskoposluk merkezi olmuştur55. 4. yüzyıldan itibaren 

Hristiyanlık’ın Pamphylia’da hızla yayıldığı ve 5. yüzyılda Hristiyanların bölgede 

etkili bir dini ve siyasi güç haline geldiği bilinmektedir56. İmparator Claudius 

zamanında, Aziz Paulus Hristiyanlık’ı yaymak adına birçok defa Pamphylia’ya, 

dolayısıyla Attaleia’ya gelmiş ve burada Hristiyan cemaatler kurmuştur57. 

Attaleia’nın ne zaman piskoposluk merkezi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Fakat 430 yılında Attaleia’da Eustathios adlı bir piskoposun varlığından 

bahsedilmektedir. Pamphylia Ruhani Meclisi, bu piskoposu görevinden alınca, 

Eustathios, Ephesos’taki Genel Ruhani Meclis’e şikayette bulunmuştur. Eustathios 

sürgünü kabul ettiği halde, ünvanının alınmasını kabul etmediğini söylemiştir. Bu 

isteği kabul edilmiştir. Bundan ancak 10 yıl sonra İoannes adında bir piskoposa 

rastlanmaktadır58. 5. yüzyıldan itibaren ise, Pamphylia’daki şehirler birer 

piskoposluk merkezi haline gelmiş ve bu şehirlerin piskoposları Nikaea Konsili’nden 

itibaren birçok konsile katılmışlardır59. 

 

İncil’in 1. yüzyılın ikinci yarısında Lucas tarafından yazılan Acta-Apostola 

bölümünden öğrendiğimize göre, Aziz Paulus Perge’ye iki defa gelmiştir. Kıbrıs’ın 

Paphos Limanın’dan bir gemi ile yola çıkan Paulus, Kestros (Aksu) Çayı’ndan 

yukarı çıkarak Perge’ye gelip, buradan Pisidia Antiokheia’sına (Yalvaç) çıkmış ve 

Pisidia dönüşünde tekrar Pamphylia’ya gelerek Perge’de bir vaaz vermiştir. Paulus 

bu vaazın ardından Attaleia’ya gitmiştir. Kilise örgütünün ilk kurucusu olan 

Paulus’un bu ziyaretleri sırasında Pamphylia’daki ilk kilise örgütünü kurmuş olması 

kuvvetle muhtemeldir60. 

 

                                                 
55 Bean, A.g.e., s. 22;  
56 Darkot, A.g.m., s. 459-462; Bosch, A.g.e., s. 42; A. M. Mansel, İlk Çağda Antalya Bölgesi, 
Antalya Bölgesi Araştırmaları İstasyonu Yayınları, No. 1, İstanbul 1956, s. 9. 
57 Bosch, A.g.e., s. 47; Mansel, A.g.e., s. 9. 
58 V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften II Kleinasien, C. II, Güterslch 1926, s. 210. 
59 Mansel, A.g.e., s. 9. 
60 A. Pekman, Perge Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 43. 
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Pamphylia’da kilise örgütü en geç 4. yüzyılın ilk yarısından itibaren varlığını 

göstermektedir. Çünkü 325 yılında Nikaia’da toplanan konsilde Perge’nin de 

metropolit Kallinikos tarafından temsil edildiği bilinmektedir61. 

 

 

1.2.2. Bizans Dönemi Tarihi 
 

 

Pamphylia Bölgesi, Roma Dönemi’nde Likya ile birlikte tek bir eyalet 

oluşturmaktaydı. I. Constantinus (324–337) döneminde ise Likya’dan ayrılarak bir 

praeses (vali) tarafından yönetilen ayrı bir eyalet haline dönüşmüştür. Pamphylia’nın 

ilk valisi Phlabios Areianos Alypos’dur. Eyaletin başkenti ise Perge’dir. Bu yeni 

eyaletler (Pamphylia ve Likya), 293 tarihinde kurulmuş olan Asia Piskoposluğu’na 

bağlanmıştır. Daha sonra, 4. yüzyılda, Pamphylia Eyaleti’nin valisi consularis 

(konsularis) rütbesine yükseltilmiştir. Bu şekilde, bir consularis tarafından yönetilen 

eyaletin sınırlarına Güney Pisidia’nın dağlık bölgesi de dâhil edilmiştir62. 

 

Constantinopolis’in başkent olmasıyla Antalya’nın önemi artmıştır ve kent, başkent 

ile Anadolu’yu bağlayan önemli bir kavşak haline gelmiştir. Antalya kısa bir süre 

sonra, Batı Toroslar ve Karya sahillerini kapsayan Kibyraioton Theması’nın63 

merkezi haline gelmiştir. Bu merkezin başındaki kişinin ünvanı strategus’tur64. 

 

Attaleia, 5. ve 6. yüzyıllarda da önemini korumuş, Doğu Akdeniz’in en önemli ve en 

faal ticaret limanlarından biri olmuştur65. Bizans Dönemi’nin ilk zamanlarında, içteki 

Sillyon (Syllaion), bölgenin en önemli kenti haline gelmiş, burayı Aspendos 
                                                 
61 W. M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, London 1962, s. 394.  
62 H. Hellenkemper, F. Hild, Tabula İmperii Byzantini, Lykien und Pamphylien, Teil I, Wien 
2004, s. 109-110. Ayrıca bkz., C. Foss, “The Cities of Pamphylia in the Byzantine Age”, Cities, 
Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, Variorum, 1996, s. 3; C. Foss, “The Lycian Coast 
in the Byzantine Age”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 48, 1994, s. 2. 
63 7. yüzyıldan itibaren oluşturulan ve Bizans İmparatorluğu’nun yerel yönetim biçimi olan thema 
yapılanmasıyla ilgili bkz. J. Haldon, Byzantium in the Seventh Century, London 1990, s. 208 
vd’den aktaran  http://tr.wikipedia.org/wiki/Thema. 
64 C. Foss, “The Cities of Pamphylia in the Byzantine Age”, Cities, Fortresses and Villages of 
Byzantine Asia Minor, Variorum, 1996, s. 5-6. 
65 Bean, A.g.e., s. 21; Schultze, A.g.e., s. 210; Darkot, A.g.m., s. 460-461; Ramsay, A.g.e., s. 393. 
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izlemiştir. Bununla birlikte, Geç Antik Dönem’de Pamphylia’nın merkezi Perge 

olmuştur. Ancak, 5. yüzyılda Side’nin rekabeti ile karşılaşınca ve Hristiyanlık 

bölgeye hakim olunca, Perge ve Side birer piskoposluk merkezi olarak ilan 

edilmiştir. 8. yüzyıldaki Arap saldırılarına kadar bölgenin genel durumunda bir 

değişiklik olmamıştır66. 

 

Başkent konumunda olan Perge ile kendisi gibi büyük bir kent olan Side arasındaki 

çekişmeden dolayı eyalet, Bithynia’da olduğu gibi 535 yılında ikiye ayrılmıştır. 

İmparator Iustinianus (527–565) zamanında gerçekleşen bu kararla eyalet, 

Pamphyliae Primae ve Pamphyliae Secundae olmak üzere iki ayrı bölgeye 

ayrılmıştır. Pamphyliae Primae, Side kentinin metropolisliği altında doğu kısmındaki 

kentleri, Pamphyliae Secundae ise Perge ve kendisine bağlı 14 piskoposlukla birlikte 

batı kısmındaki kentlerden oluşmaktaydı. Pamphyliae Secundae’nin ruhani 

liderliğini Perge-Sillyon ortak metropolitliği oluşturmuştur67. Bu, sadece kilise 

örgütlenmesini etkilemiş, bölgenin sivil idaresinde değişen bir şey olmamıştır. Sivil 

idare tarafından eyalet daima bir bütün olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 

Pamphylia’nın iki piskosposluğu (Side ve Perge) ve sivil yönetici olarak tek bir valisi 

bulunmuştur68. Bu durumun bölgede bir sorun olarak görülmediği, iki kent 

arasındaki rekabetin ağırlıklı olarak dini ve siyasi amaçlarının olduğu düşünülebilir. 

Her iki kent de ekonomik olarak kendi iç dinamikleri ile varlıklarını sürdürmüş 

olmalıdırlar. Çünkü birbirlerine oldukça yakın olan kentler arasında, bölgenin 

geleneksel kültürel yapısıyla beraber, bu durumun uzun zamandır kabul edilmiş 

olduğunu ve siyasi bir sorun başlığı olarak görülmediğini düşünebiliriz. Örneğin, 

bölgenin iki piskoposluk merkezine ayrılması 535 yılında gerçekleşmiş olsa da daha 

431 yılında toplanan Ephesos Konsili’ne, Side ve Perge’den iki metropolitin katıldığı 

bilinmektedir69. 

 

                                                 
66 Erdem, A.g.m. 2002, s. 164. 
67 E. Akyürek, “Bizans Dönemi”, Trebenna Tarihi, Arkeolojisi ve Doğası, N. Çevik - B. Varkıvanç 
- E. Akyürek eds., Antalya 2005, s. 23; Ramsay, A.g.e., s. 415. 
68 Foss, A.g.e., s. 3; Ramsay, A.g.e., s. 415. 
69 Side ve Perge’nin Ephesos Konsili’nde temsiliyetleri ile ilgili bkz. Ramsay, A.g.e., s. 415. 



 21

İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren başlayan Arap akınları sırasında Attaleia da zor 

günler yaşamıştır. Araplar, 825 yılında Girit’i fethetmelerinin hemen ardından 

Anadolu’nun güney sahillerine yönelmişlerdir. Arap korsanların Akdeniz kıyısındaki 

kentlere büyük zararlar verdikleri bilinmektedir. Abbasî Halifesi Mütevekkil’in 

emriyle, Abbasîlerin donanma komutanı olan Fazıl Bin Karin tarafından, 860 yılında 

Attaleia’nın kısmen kontrol altına alınmasının ardından, İslam ordularına karşı 

savunmalarını güçlendirmek için Bizans İmparatorluğu, bölgeyi thema olarak ilan 

etmiştir. Ayrıca, II. Constans (641-668) zamanından itibaren İslavların Anadolu’ya 

iskânı gerçekleştirilmiştir70. Fakat İslavların Attaleia ya da çevresine yerleştirilmiş 

olmaları muhtemel olsa da bu duruma dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte, 7. ve 8. yüzyıllarda, Amanos bölgesinde yaşayan ve Araplara karşı 

mücadelede Bizans’a iyi hizmetler yapmış; fakat yavaş yavaş Arapların hizmetine 

girmeye başlamış Hristiyan bir eşkıya millet olan Mardaitler, devlet arazisine davet 

edilmiş ve deniz efradı olarak Attaleia’ya yerleştirilmiştir71. Bu şekilde idari 

yapılanması da artan, güçlü surlara sahip olan Attaleia, 8. ve 9. yüzyılda Batı 

Toroslar ile Karya sahillerini kapsayan Kibyraioton Theması’nın merkezi olmuştur72. 

 

Görüldüğü gibi, 7. yüzyılda Anadolu’yu etkisi altına alan Arap akınları Pamphylia 

kentleri için bir hayli yıkıcı olmuştur. Bazı kentler terk edilmiş, bazıları da kentin 

akropolüne çekilerek varlıklarını surlar ardında devam ettirmişlerdir. Perge, 8. veya 

9. yüzyıllarda terk edilmiş, bu karanlık dönemde küçük kiliselerin inşa edildiği 

görülen Side ise yavaş yavaş üstünlüğünü kaybetmiştir. Antik Çağ’ın bu önemli 

şehirleri zamanla unutulurken Attaleia, bölgenin en büyük şehri ve Bizans’ın 

Akdeniz’deki en önemli donanma üssü ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Attaleia, 

aynı zamanda Constantinopolis ile Anadolu’nun doğusu arasında ulaşımı sağlayan 

önemli bir kavşak olmuştur.  

 

                                                 
70 G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1999, s. 122. 
71 Ostrogorsky, A.g.e., s. 122-123’de “10. yüzyılda, Kibyraioton Thema’sında hala Mardaitlere 
rastlanmaktadır. Bu Madraitlerin kumandanları, Kibyraioton strategos’u yanında önemli bir mevkie 
sahiptir.”  
72 Foss, A.g.m., s. 3; Mansel, A.g.e., s. 9. 
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Belge Aran, Kesik Minare Camii’ne dair makalesinde bu döneme dair bazı bilgiler 

vermektedir. Aran’a göre, Arap donanmasının 860 yılında Antalya’yı ele geçirdiğini 

Tabarî ve İbn El-Athir de belirtmiştir. Tabarî’nin el yazmasında kentin adı Antakya 

olarak okunmasına rağmen, daha sonra gelen pek çok araştırmacı bu yeri Antalya 

olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte 904 yılında Tripolili Leon’ın da Antalya’yı 

aldığı Theophanetus Constinustus’da söylenmektedir. Tabarî de 904’de Gulam 

Zurafa’nın (Leon), yine Antakya olarak yazarak, deniz kıyısında, zengin ve önemli 

bir kent olan Antalya’yı işgal ettiğini, Müslüman esirleri serbest bıraktığını, 60 Rum 

gemisi ele geçirdiğini anlatmaktadır. Antakya olarak anılan yerin, aynı şekilde 

Antalya olabileceği düşünülebilir. Bu kuşatmalar esnasında zarar gören Antalya 

surları da VI. Leon ve VII. Constantinus tarafından onarılmıştır. Aynı şekilde, Kesik 

Minare gibi, kentteki pek çok yapıda aynı dönem içinde onarımlar ve yeniden 

yapımlar gerçekleştirilmiştir.  Dolayısıyla 10. yüzyıl içinde kentte önemli bir imar 

faaliyetinin olduğunu söyleyebiliriz73. 

 

Kibyraioton Theması’nın merkezi olarak sahip olduğu askeri işlevinin yanı sıra 

önemli bir liman olan Attaleia’nın, bir ticaret metropolü olarak da Bizans 

İmparatorluğu açısından anlamı büyüktü. Arap filosunun başarısızlığından ve 

Kilikya’nın geri alınmasından sonra, Doğu Akdeniz Bölgesi yeniden ulaşılabilir hale 

gelmiş ve özellikle Kıbrıs, imparatorluğun doğu kalesi olarak daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır. Attaleia’nın önemi buna koşut olarak daha da artmıştır74. Bu 

devirde kentte büyük bir imar faaliyeti yaşanmış ve kentin çevresine ikinci bir sur ve 

hendek yapılmış, donanma gücü arttırılmıştır75. 

 

Pamphylia, Komnenoslar Dönemi’nde (1081-1185), Antik Çağ’dan bu yana en 

parlak günlerini yaşamıştır. Bu dönem, Bizans otoritesinin bölgede yeniden 

sağlandığı bir dönem olmuştur. Attaleia, 1084 yılında İmparator Aleksios Komnenos 

tarafından metropolitlik olarak kabul edilmiştir76. Buna rağmen Syllion ve Perge de 

                                                 
73 B. Aran, “Antalya Cumanun Camisi”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2, İstanbul 1970, s. 70. 
74 Hellenkemper, Hild, A.g.e., s. 126. 
75 Schultze, A.g.e., s. 210; Ostrogorsky, A.g.e., s. 240. 
76 Bean, A.g.e., s. 22; C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Y. Morgan, İstanbul 2000, s. 
207. 
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Türk egemenliğinin geç dönemlerinde bile metropolitlik olarak gösterilmeye devam 

edilmiştir. Bu durumun sebebi olarak; kaybedilmiş toprakların bir gün geri alınacağı 

inancı ve bölgenin tarihsel kutsallığı olmalıdır. Attaleia’nın böylesi yükselmesinin 

temel sebebi de jeopolitik avantajlarıdır77. 

 

Perge’nin metropolitlik merkezi yanında Syllion, Pamphylia’nın yardımcı 

piskoposluk yeri olmuştur. Stratejik ve güvenli konumu sayesinde Syllion, Arap 

akınlarına dayanmış ve çevresindeki kentlerin tahrip edilişine tanıklık etmiştir. 

Perge’nin de bu tarihte harap edildiğini düşünebiliriz. Perge, bu tarihten sonra 

metropolitlik görevini sürdürecek kadar güvenli değildir. Bununla birlikte, Syllion 

metropolitlik ünvanını kazanmasına rağmen, bu durum kentin autokephalos78 

olduğunu göstermez. Perge piskoposu, bu dönemde Syllion’a sığınmıştır; ancak 

Perge, metropolitlik olarak itibar görmeye devam etmiştir. 9. yüzyılın başlarında ise 

Syllion bu görevi tamamen devralmıştır. Bu kanuni statü, Attaleia’nın imparatorluk 

politikasıyla başa getirilmesinden sonra, yani 1084 yılında değişmiştir79. 

 

Deniz ticaretinin bu denli önemli olmasına karşın, deniz ulaştırması açısından uygun 

konumu Side’nin adım adım yok olmasını önlememiştir80. Aynı şekilde Perge de 786 

ve 869 yılları arasında kent metropolis olma niteliğini yitirmiş, metropolitliği Sillyon 

ile Perge’yi birleştirerek yeniden kurmak gerektirmiştir81. 

 

Bizans hakkında, Ebu Yahya adlı bir esiri vasıtasıyla eserinde bilgi veren 10. yüzyıl 

coğrafyacısı İbn Havkal’ın anlattıklarına göre, o dönemde Antalya, Trabzon’la 

beraber, İmparatorluğa en fazla gümrük geliri sağlayan kenttir. Gümrük gelirlerinin 

önemli bir kısmını Müslüman Arap ülkelerinden gelen mallar oluşturmaktadır. 10. 

                                                 
77 V. Ruggieri, F. Nethercott, “The Metropolian City of Syllion and Its Churches”, Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik, S. 36, Viyana 1986, s. 143. 
78 http://orthodoxwiki.org’dan; “Özellikle Doğu Ortodoks kiliselerinde, kendisinden daha üst düzey 
bir kiliseye rapor verme zorunluluğu olmayan kilise statüsü; kendi kendini yöneten kilise 
örgütlenmesi - autocephalous.” 
79 Ruggieri, A.g.m., s. 155. 
80 A. M. Mansel, Side, 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştırmalarının Sonuçları, TTK Yayınları, 
Ankara 1978, s. 17-18’de kentin 10 yüzyıl’da tümüyle boşaldığı belirtilmiştir. 
81 A. Pekman, Son Kazı ve Araştırmaların Işığı Altında Perge Tarihi – History of Perge, TTK 
Yayınları, Ankara 1973, s.45. 
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yüzyılın başlarında Antalya gümrüğünün geliri 300 altına ulaşmıştır ve toplanan bu 

vergi, yerel sorumlu tarafından merkezi yönetim sorumlularına aktarılmaktadır82. 

 

İbn Hakval’a göre, Antalya aynı zamanda Kibyraioton Theması’nın da komutanı 

olan ve Müslüman ülkelere karşı operasyonlara çıkan donanma kumandanın 

sorumluluğundadır ve dini duygularla dolu Antalya halkı Araplara karşı şiddetle 

savaşmaktadır. Ayrıca, Antalyalılar casusluk da yapmakta, Arap dünyasının her bir 

yerine giden tüccarlar düşman ülkeleri hakkında çok değerli bilgiler getirmektedir. 

Bu yüzden Antalya, bir haberi karadan sekiz günde, denizden on iki günde İstanbul’a 

ulaştırmakla görevli bir imparatorluk posta servisinden görevlilerin bulunduğu 

önemli bir haberleşme şebekesine sahipti. İbn Havkal’a göre şehir geniş düzlükler ve 

zengin yeşilliklerle çevrilidir83. 

 

Aleksios Komnenos (1082-1118) iktidarının ilk zamanlarında Bizans 

İmparatorluğu’nun Anadolu’daki kontrolü tamamen kaybolmuştur. 1097’deki I. 

Haçlı Seferi’nin askeri başarılarından sonra durum tersine dönmeye başlamış, 

Anadolu’nun içerilerine kadar gelen Türkler, Sakarya-Antalya hattının doğusuna 

itilmiştir84. 

 

Kahire Arşivleri, 11. ve 12. yüzyıllarda Antalya’da bir Yahudi kolonisi olduğu 

belirtmektedir. Bu Yahudi tüccarlar, Arap korsanlar tarafından fidye amacıyla sık sık 

kaçırılmaktadır. Örneğin, 1028’de Antalyalı yedi Yahudi kaçırılmış ve Kuzey Afrika 

sahillerine götürülmüştür. Yahudiler, Bizans İmparatorluğu’nda Müslüman Araplarla 

olan ilk ticaretlerde olan önemli etkileri ve aracı olmaları dışında, korsanlarla 

mücadelede de önemli roller üstlenmişlerdir85. 

 

Önemli bir liman kenti olan Attaleia’nın, 11. yüzyılın sonundan itibaren Bizanslılarla 

Türkler arasındaki gerilimlerin merkezinde olduğu bilinmektedir. Her ne kadar 

                                                 
82 İbn Havkal, Kitâbu Süretü’l-ârz, 1939, I.1, s. 197’den aktaran, Erdem, A.g.m.. 165; Foss, A.g.m., 
s. 8-9. 
83 Erdem, A.g.m., s. 165. 
84 Akyürek, A.g.e., 2005, s. 25. 
85 Erdem, A.g.m, s. 165. 
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Pamphylia’daki Bizans egemenliği eski güçlü günlerini yaşıyor olsa da Attaleia 

çevresi Bizanslılar ve Türkler arasında sürekli el değiştirmiştir. Bazı kaynaklarda 

kentin ilk kez, Süleyman Şah tarafından bu tarihlerde fethedildiği belirtilmektedir. 

Ancak fethin tarihi tartışmalıdır. Kaynakların çoğunda 1085 yılı olarak kabul edilen86 

Süleyman Şah’ın fethi, bazı kaynaklarda 1078 olarak verilmiştir87. Fakat Süleyman 

Şah’ın 1078 yılında İznik’te olduğu ve Aleksios Komnenos’un Anadolu’daki 

Selçuklu hâkimiyetini 1081’de hukuken tanıması dolayısıyla Antalya’nın ilk fethinin 

bu tarihte olmadığı görülmektedir88. Aleksios Komnenos’un 11. yüzyılın sonlarına 

doğru Anadolu’ya düzenlediği askeri seferlerden kaynaklı olarak, Antalya’nın da bu 

gerilimli atmosferin içinde kalması ve ilk fethin de yine aynı dönemde, 1082-1085 

yılları arasında olması muhtemeldir89. 11. yüzyılın son dönemlerinde Türk nüfusunun 

Anadolu’da güçlenmesi ve etkili olması Antalya tarihinin gelecek dönemlerinin en 

temel belirleyeni olacaktır.  

 

Kent, Selçuklular için de ticari ve ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. Bu 

sebeple, Selçuklular Antalya üzerine çok sayıda sefer düzenlemiş; ancak başarılı 

olamamışlardır. Aleksios Komnenos (1082-1118), artan Türk saldırılarına karşı 1110 

yılında Antalya’ya General Eumathius Philocales komutasında büyük bir ordu 

göndermiş ve bu ordu, Türkleri Batı Toroslar’da mağlup etmiştir. Ancak, bu çok 

etkili bir zafer olmamış; Türklerin saldırıları özellikle I. Mesud’un (1116-1155) tahta 

çıkmasıyla daha yoğun olarak devam etmiştir90. 

 

Kent, 12. yüzyıl boyunca, Bizans’ın Anadolu’daki diğer uç yerleşimleriyle aynı 

kaderi paylaşmıştır. Bu kentler, Bizans ve Selçuklu arasında sürekli el değiştirmiştir. 

Bölgedeki Türklerin sürekli değişen hareketleri ve bölgenin sürekli el değiştiren, 

karışık ortamı nedeniyle, 13. yüzyıl başına kadar Antalya tarihine dair tam ve sağlıklı 

bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

                                                 
86 “Antalya”, Türk Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1971, s. 98. 
87 H. Moğol, Antalya Tarihi, Ankara 1996, s. 36. 
88 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 650-660. 
89 Turan, A.g.e., s. 660. 
90 Erdem, A.g.m., s. 166; Foss, Ag.m., s. 10. 



 26

Antalya, Bizanslılar ve Selçuklular arasında devamlı olarak gerilimli bir bölge 

olmuştur. Her iki tarafın siyasi ve askeri perspektifleri bağlamında oldukça önemli 

bir yer olan Antalya, bu nedenle güvenlikten yoksun bir yerleşim yeri haline 

gelmiştir. Örneğin, 1103’te Aleksios Komnenos tarafından Bizans sınırlarına dâhil 

edilen kent, çok kısa bir süre sonra Türkler tarafından geri alınmıştır. 1120’de ise II. 

İoannes Komnenos (1118-1143) tarafından işgal edilen şehir, tekrar Bizans 

topraklarına katılmıştır91. 

 

Aleksios Komnenos, 37 yıllık hükümdarlığından sonra ölünce, yerine oğlu II. 

İoannes Komnenos (1118-1143) geçmiştir. Yeni imparatorun da ilk işi Türklere karşı 

sefere çıkmak olmuştur. II. İoannes, dikkatini bölgenin önemli limanı olan 

Attaleia’ya çevirmiştir. Attaleia, sadece Anadolu’daki Akdeniz kıyılarının en önemli 

limanı değil, aynı zamanda imparatorluğun varlığını sürdürebilmesi için yaşamsal bir 

rol oynayan Haçlı ordularının deniz yollarının açık tutulması bakımından da 

vazgeçilemez bir askeri üs niteliğindeydi92. İmparator bölgede önemli bir kent olan 

Laodikea’yı 1119 yılında ele geçirdi. Buradan sonra 1120 yılındaki seferinin hedefi 

de Sozopolis (Uluborlu) oldu. Constantinopolis-Attaleia ulaşım yollarını kontrol 

eden ana kavşaklardan biri olan kent, her iki taraf için de büyük önem taşıyordu. 

Burası da Bizanslılar tarafından alındıktan sonra Constantinopolis-Attaleia ulaşımı 

karadan rahatlarken, Attaleia da Bizans hâkimiyetinde kaldı93. Bu başarılı askeri 

seferden söz eden Niketas Khoniates, İmparator’un, Attalos’un harika kenti 

Attaleia’ya Phrygia kenarından geçerek geldiğini, kentin çevresindeki bölge ve 

şehirlerde düzeni kurmak için bir süre Attaleia’da kaldığını belirtmiştir94. Böylelikle 

kentin çevresi temizlenmiş ve kentin hinterlandı da kontrol altına alınmıştır. 

 

İoannes Komnenos bütün Akdeniz kıyısındaki önemli Bizans yerleşmelerini tek 

merkez altında toplamak niyetindeydi. Kilikia ve Antiokheia, Bizanslılar için pek 

güvenli değildi. Bu kentler hem merkeze uzak hem de genellikle Ermeniler ve 

                                                 
91 Moğol, A.g.e., s. 37, Turan, A.g.e., s. 161; I. Demirkent, İoannes Kinnamos’un Historia’sı, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 6-8.  
92 Akyürek, A.g.e., 2005, s. 25. 
93 Hellenkemper, Hild, A.g.e., 2004, s. 128; Foss, A.g.e., s. 10; Turan, A.g.e., s. 161. 
94 Khoniates, Niketas Khoniates Historia, Çev. F. Işıltan, 1995, s. 24. 
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Latinlerin yönetimi altındaydı. Attaleia ise Grek çoğunluğu ile İmparatora bağlı ve 

güvenilir bir nüfusa sahipti. Bunun sonucunda, Komnenoslar Devri boyunca, Attaleia 

ve çevresinde yoğun bir inşa faaliyeti görülmektedir95. Kaynaklarda geçmeyen, 12. 

yüzyılın bu inşa faaliyeti, özellikle Attaleia ve çevresindeki arkeolojik verilerle 

desteklenmektedir. Örneğin, Demre’de ve 7. yüzyıldan sonra tekrar Bizanslıların 

eline geçen Gemiler Adası’nda, 12. yüzyılda gözle görünür şekilde etkin bir yapım 

evresi dikkati çekmektedir96. 

 

İmparatorun gerçek başarısı, 1137 yılında Kilikia Ovası’nın kontrolünü ele 

geçirmesidir. Tamamen olmasa da Antiokheia üzerinde de hâkimiyetini kabul 

ettirmiştir. 1142 yılında Antiokheia’yı Kilikia, Pamphylia ve Kıbrıs ile birlikte özel 

birleşik bir bölgeye dönüştürmek ve en küçük oğlu Manuel’e miras olarak bırakmak 

niyetindeydi. Fakat 1143 yılında Kilikia’ya yaptığı seferde ölmesiyle bu hiçbir 

zaman gerçekleşemedi. Ancak, II. İoannes, arkasında çok güçlü ve geniş bir Anadolu 

bırakmıştır. Hiç toprak kaybı olmamış, hatta önemli stratejik noktalar imparatorluk 

topraklarına katılmış ve Ege’nin kıyı bölgeleri, Antalya ve çevresi güvence altına 

alınmıştır97. 

 

Bizans egemenliği döneminde, kentte Türk ve Müslüman bir tüccar kolonisi 

bulunduğu bilinmektedir98. Fakat bu koloninin daha sonraki dönemlerde de varlığını 

sürdürdüğü tartışmalı olmakla beraber, muhtemeldir. 

 

Babasının ölümüyle tahta geçen Manuel Komnenos (1143-1180), 1176 yılında 

Myrioakephalon savaşında, Türkler tarafından yenilgiye uğratılmış ve Anadolu’da 

stratejik önemi olan yerler kaybedilmiştir. Buna karşın Attaleia, Türklerin uzun 

işgaline karşı direnmeyi sürdürmüştür. 1180 yılında, İmparatorun ölümünden sonra 

da Türkler ilerlemeye devam etmiş ve Antalya, bu dönemde Selçuklular tarafından 

                                                 
95 Akyürek, A.g.e., s. 25; Komnenoslar döneminde gerçekleştirilen inşa faaliyeti için: C. Foss, “The 
Defences of Asia Minor against the Turks”, The Greek Orthodox Theological Review, Vol.27, 
1982, s. 145-206. 
96 S. Redford, Landscape and the State in Medieval Anatolia: Seljuk Gardens and Pavilions of 
Alanya, Turkey, BAR international Series, Oxford, 2000, s. 15. 
97 Foss, A.g.m., s. 150-151. 
98 Turan, A.g.e., s. 283. 
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çeşitli kereler kuşatılmıştır. Kent, 1182 yılında II. Kılıçarslan tarafından tekrar 

kuşatılmış; fakat bu kuşatmadan sonuç alınamamıştır99.  

 

II. Haçlı Seferi sırasında Anadolu içlerinde ağır kayıplar veren Fransızlar Antalya’ya 

ulaşmış ve surların dışında kamp kurmuşlardır. Antalya’nın İtalyan asıllı valisi 

Landolf, İmparator’un emrine uyarak Haçlılara yardım etmek için elinden geleni 

yapmıştır. Ancak, zengin yiyecek depolarına ve erzağa sahip olmayan kent, Türk 

saldırılarından kaynaklı olarak zor günler geçirmektedir. Kış için gerekli erzak da 

tükenmek üzeredir. Bu durumu, Bizans İmparatoru’nun yeni bir hilekarlığı olarak 

değerlendiren Fransa Kralı Louis, sıklıkla devam eden Türk saldırılarına daha fazla 

dayanamayacaklarını düşünerek, denizden Antakya’ya gitmeyi planlamıştır. Landolf 

ile gemi temini konusunda anlaşan Kral Louis, gemilere sadece kendi maiyet ileri 

gelenleriyle ve alabilecekleri kadar çok seçilmiş şövalyeleriyle Süveydiye’ye doğru 

denizden yola çıkmış ve 19 Mart 1148 tarihinde buraya ulaşmıştır. Flandre ve 

Bourbon kontları sorumlu kumandan sıfatıyla Antalya’da kalmıştır. Ayrıca Kral 

Louis, Antalya’yı terk etmeden önce Landolf’a hasta ve yaralılara bakması için 500 

mark bırakmıştır. Bu şekilde, kentte kalan Haçlı askerleri sur dışında Türklerin 

saldırılarına direnemedikleri için şehir surları içine sığınmak müsaadesini elde 

etmişlerdir. Burada kendilerine iyi bakılmış ve hastalar tedavi edilmiştir. Fakat bir 

süre sonra Landolf, kentteki Haçlıları kentten çıkarmak için sur dışında bir karargah 

yaptırmıştır. Oldukça korunaksız olan bu karargahta kalmak istemeyen terk edilmiş 

Haçlı askerleri karadan doğuya doğru yürümeye başlamış ve kenti terk etmiştir. 

Bununla birlikte, bu askerlerin bir kısmının kentte kalmış ve Antalya’ya yerleşerek 

kentin savunmasında görev almış olmaları da kuvvetle muhtemeldir100. 

 

Ünlü Haçlı Tarihçisi Willermus, o yıllarda Antalya’nın durumunu şöyle tasvir 

etmektedir: “Bugün de yiyecek ve erzak için bitti; daha kötüsü kılavuzsuz kaldılar. 

Yollarını şaşırmış olarak oradan oraya gittiler. Sonunda Pamphylia’ya girdik. Zorluk 

çekmeden sarp dağlık ve alçak vadiler üzerinden, bu memleketin merkezi olan 

                                                 
99 Turan, A.g.e., s. 283. 
100 S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, C. 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 219-
230. 
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Attaleia’ya ulaştılar. Attaleia kenti deniz kıyısında bulunur ve Bizans imparatoruna 

bağlıdır. Bu bölgenin toprağı bereketlidir. Ancak halkına pek fayda sağlamaz, çünkü 

düşman her yönden baskın yapabileceği için halk topraklarını ekmez. Buna rağmen 

kentin başka özellikleri de vardır. Çok berrak bir suya, geniş ve verimli sebze 

bahçelerine, deniz yoluyla gelen ürün stoklarına sahip olduğu için seyahat edenler 

burada rahatça dinlenip beslenebilirler. Şehir düşman bölgesine çok yakın olduğu ve 

bu cihetten baskınlara karşı kendini savunamadığı için düşmana vergi vermek 

zorundadır. Bizimkiler şehrin Grekçe adını bilmedikleri için buraya Satalia 

derler”101. 

 

1191 yılında, III. Haçlı seferleri sırasında Attaleia şehri, halen Bizans’ın elinde 

castellium optimum102 olarak tanımlanmıştır. Eski Kibyraioton Theması’nın büyük 

kısmını kaybeden Bizans, Attaleia kentini ayrı bir eyalet olarak düzenlemiştir. 1199 

tarihli bir dokümanda Attaleia, yeni bir eyalet olarak görülmektedir103. 

 

 

1.2.3. Anadolu Selçukluları Dönemi 
 

 

Selçuklular çok uzun zaman Antalya’yı topraklarına katmayı istemişlerdir. Gelecek 

planlarında, gelişmiş bir ticarete dayalı ekonomi kurma düşünceleri, bu kentin ele 

geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Örneğin, Anadolu’da Ortaçağ kervansaraylarının 

büyük çoğunluğu 13. yüzyıldandır. Erdmann tarafından yayımlanan katalogda, tarihi 

bilinen en eskisi Konya Beyşehir yolundaki Altunapa Hanı’dır ve 1200 tarihlidir104. 

Zaten, daha Kılıçarslan zamanında, henüz fethedilmeyen Antalya’dan başlayarak 

Konya, Aksaray ve Kayseri’ye uzanan kervan yolunun açılmış olması ve bu yol 

üzerinde inşa ettirilen kervansaraylar105 da fethin gerekçelerini açıklamak için 

                                                 
101 Erdem, A.g.m., s. 167-168. 
102 Castellium optimum, çok sık kullanılan bir bir sıfat değildir. Özellikli kent, elverişli ve öncelikli 
kale anlamında olmalıdır (Ö.K.). 
103 Foss, A.g.e., s. 12. 
104 K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, C. 1, Berlin 1961, s. 31’den 
aktaran D. Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, İstanbul 2009, s. 332. 
105 O. Turan, “Selçuklu Kervasarayları”, Belleten, C. 10, S. 39, Ankara 1949, s. 476. 
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yeterlidir. Selçukluların ticaret yolları ve ticari münasebetleri de incelendiğinde, 

gelişme planları dâhilinde Antalya’nın ele geçirilmesinin zorunluluğu daha iyi 

görülebilir. 

 

12. yüzyılda Komnenos sülalesinden imparatorlar Aleksios, II. İoannes ve I. Manuel 

de Selçukluların isteklerine benzer gerekçelerle Antalya’ya büyük önem 

vermişlerdir. Surları onarıp, yeniden inşa ettikleri gibi, kentin hinterlandını fethedip 

nüfus iskân etmişlerdir. Ayrıca, güçlü deniz filoları sayesinde, Bizans’ın hükmünü 

Antalya’dan Kıbrıs’a ve Mısır’a kadar uzatmışlardır. 1158 yılında Antakya seferinin 

parçası olarak İmparator I. Manuel Antalya’yı ziyaret ettiğinde ordularının bir 

kısmını bu kentte bırakmış, surlarını da takviye etmiştir. Ancak Manuel’in ordusu 

1176 yılında, Eğirdir Gölü yakınlarındaki Myriokephalon’da Kılıç Arslan’a 

yenilince, Anadolu’daki Bizans varlığı büyük bir darbe almıştır. 12. yüzyılın son 

çeyreğinde ise Kilikya Ermeni Krallığı, Kilikya’dan Manavgat’a kadar olan bütün 

Bizans limanlarını işgal etmiştir. Bu şekilde Antalya, Bizans egemenliği altında 

bulunmasına rağmen, oldukça tecrit edilmiş ve korunaksız durumda kalmıştır106. 

 

Antalya’nın fethinden hemen önceki dönem hakkında bilgilerimiz bugün için 

oldukça kısıtlı ve tartışmaya açıktır. Redford ve Leiser’in de vurguladığı gibi, işgalin 

öncesinde de Selçukluların kenti kuşatmış olduklarını kabul etmek bir yanılgı 

olmayacaktır. Dönemi en iyi açıklayan kaynaklardan biri olan Choniates’e göre kent 

1206’da kuşatılmış, fakat alınamamıştır. Choniates eserinde; “Sonra Ikonion [Konya] 

Sultanı Keyhüsrev, kendini kurtarmaktan aciz durumdaki Attaleia’yı zorlanmadan 

alacağını düşünerek bir orduyla kent üzerine yürüdü. Selçuklu’nun ufuktaki 

saldırısından haberdar olan kent yöneticisi Aldebrandinus ve başlıca bakanları 

Kıbrıs’a hemen elçi yollayıp 200 Latin piyadesinden oluşan bir destek kuvveti aldı. 

Çarpışma gelip çattığında ve Türk kuvvetleri kenti kuşatınca Latinler safları kapatıp 

Türkleri şaşırttı ve Attaleialıların imdadına yetişti. Barbarlar o kadar korkmuştu ki 

askerlerin çoğu öldürüldü ve Keyhüsrev, yalnızca 16 günlük bir kuşatmadan sonra 

                                                 
106 S. Redford, G. Leiser, Taşa Yazılan Zafer Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi, 
Adalya Ekyayın Dizisi 7, Antalya 2008, s. 11. 
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geri çekildi” demektedir107. 1207’in hemen öncesinde gerçekleştirilen bu kuşatma 

kenti ele geçirebilmek adına Selçukluların ne kadar ısrarlı olduğunu göstermektedir. 

 

Attaleia, 1182 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın kenti ele geçirme  girişimini 

atlatabilmiştir. Kent ancak 1207 yılında Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 

fethedilmiştir. 1204’de, IV. Haçlı Seferi sonucunda gerçekleşen İstanbul’un istilası 

sırasında, Bizans’ın Anadolu’nun güneybatısındaki son şehri olan Attaleia, başkentin 

düşmesinden doğan karışıklıklardan payını almıştır. Haçlı ordularıyla Anadolu’ya 

gelen istilacıların Anadolu içlerine doğru yayılmak gibi bir düşüncesi olmamıştır108. 

Bununla birlikte, Venedikli pek çok maceracı, devlet idaresinden uzak olan bu 

bölgelerde kendi yönetimlerini kurabilmiştir. Attaleia da bu şekilde, Aldobrandini 

adında bir Frank’ın eline geçmiştir109. Fakat Aldobrandini’nin egemenliği uzun 

sürmemiş, kent iki aylık bir kuşatma sonucunda  H. 3 Şaban 603 /M. 5 Mart 1207’de 

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilmiştir110. Böylece 

Pamphylia’daki Bizans egemenliği de sona ermiştir111. Attaleia’nın düşmesinden 

sonra bölgede Bizans varlığını gösteren bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

İbn Bibî, bir grup tüccarın Sultan Keyhüsrev’i Konya’da ziyaret ederek, 

İskenderiye’den getirdikleri malların Antalya limanına varınca Aldobrandi tarafından 

zorla alındığını, zulüm gördüklerini ve bu sorunu Konya’daki sultanın bile 

çözemeyeceği yönünde tehdit ettiklerini söyleyerek yardım istediklerini, Sultan 

Keyhüsrev’in de bu istek üzerinde Antalya’yı fethettiğini belirtir112. 

 

1207’deki fethin kitabesi bugün Antalya Müzesi’nde bulunmaktadır. Müzeye 

getirilmeden önce iç kalenin güney surlarında (kent planında “i” olarak adlandırılan 

duvarlarda) bulunduğu bilinen mermer sütun üzerine yazılmış olan kitabede, 

                                                 
107 N. Choniates, Historia, Çev. H. Magolias, 1984’ten aktaran Redford, Leiser, A.g.e., s. 12. 
108 Haçlı Sferleri ile ilgili genel bir kaynak için bkz. S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1992. 
109 Turan, A.g.e., s. 283. 
110 Turan, A.g.e., s. 283; Cahen, A.g.e., s. 129; Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya Fethi için 
ayr. bkz. S. Kaya, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-
1211), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 125-133. 
111 Hellenkemper, Hild, A.g.e., s.133. 
112 İbn Bibî, El-Evâmirü’l-Alâiyye Fi’l-Umuri’l-Alâ’iyye, Ankara 1957, s. 115. 
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“[Burayı] Kılıçarslan oğlu Şehid Sultan Dinin yardımcısı Keyhüsrev –Allah onun 

günahlarını bol ziya ve rahmetiyle örtsün- açmıştı” yazmaktadır113. 

 

Bazı kaynaklara göre Antalya ilk olarak Alpaslan’ın amcazadesi Süleyman Şah 

tarafından alınmıştır. Süleyman Şah, düzenlediği akınlarla Anadolu’nun özellikle 

güney ve batı kıyılarının önemli bir bölümünü fethetmiştir. Antalya çevresi de aynı 

dönemde Anadolu Selçuklu egemenliği altına girmiştir114. Ancak kentin bu tarihte 

kısmen ve/veya geçici olarak işgal edildiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bu seferler sırasında muhtemelen, kent işgal edilmemiş, yalnızca Antalya çevresinde 

kısmî bir egemenlik sağlanmıştır. 

 

Antalya’nın işgali Selçuklular için büyük önem taşımaktadır. Avrupa ve Afrika’dan 

gelen ticaret gemileri bu limanı kullanarak ithalat ve ihracat yapıyorlar, 

İskenderiye’den başlayıp denizden Antalya’ya, oradan da karayoluyla Anadolu’yu 

geçerek Karadeniz limanlarına ulaşıyorlardı. Mısır’ın gereksinim duyduğu demir, 

ağaç gibi malların temin edileceği en yakın ülkenin Anadolu olması115, kenti 

Selçuklular için vazgeçilmez kılmıştır.  

 

I. Gıyaseddin, fethin hemen ardından bir süre Antalya’da kalmıştır. İlk iş olarak 

surlar onarılmış ve kentte bir garnizon oluşturulmuştur. Kente yeni gelen 

Müslümanlar için kadılar ve din adamları görevlendirilmiş, çeşitli dini ve askeri 

binalar inşa edilmiştir. Antalya subaşılığına Mübarizeddin Ertokuş getirilmiştir116. 

İbn Bibî fethin üç gün sürdüğü belirterek, savaşı şöyle anlatmaktadır; “Denize ve 

ovaya kan nehri akıttılar. O günden sonra uzun bir süre Akdeniz’in üzerinde kırmızı 

bir kan örtüsü yayılı kaldı. Aylarca deniz balıkları ve hava kuşları, o kötü huylu 

kafirlerin cesetlerinden ve leşlerinden kendilerine yiyeceği bol bir ziyafet ve 

mükellef bir sofra düzenlediler. (...) Kuşatma sırasında kale duvarlarında açılmış 

                                                 
113 Yılmaz, A.g.e., s. 108 ve 137. 
114 M. H. Yınanç, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1943, s. 117. 
115 C. Cahen, “13. Yüzyıl Başında Anadolu’da Ticaret”, Çev. A. Derman, Cogito, S. 29, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2001, s. 132. 
116 İbn Bibî, A.g.e., s. 99-100.  
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yarıklar ve çatlaklar tamir edildi. (Kente) kadı, hatip, imam, müezzin ve hafızlar 

tayin edilip, minber ve mihraplar kuruldu 117.” 

 

Fethin hemen ardından, kentte yaşayan gayrimüslimler çeşitli anlaşmalarla güvence 

altına alınmıştır. Tacirlerden sultan ailesine kadar çok farklı kesimlerden gelen 

insanlar, başta cami ve han olmak üzere çok sayıda yapı inşa ettirmişlerdir. I. 

Keyhüsrev, ticari faaliyetleri artırmak için önlemler almış ve işgali de bu duruma 

koşut olarak planlamıştır. İlk işlerden biri olarak ticaret yollarının güvenliği 

sağlanmıştır. Antalya’nın fethinin ardından zengin tüccarları Antalya’ya getirterek 

buraya yerleştirmiş ve bu tüccarları korumuştur118. 

 

Antalya ile birlikte Perge, Aspendos, Syllion ve Side de Türk bölgesine dâhil 

edilmiştir. Dolayısıyla, Antalya Subaşılığı’nın sınırları Manavgat Çayı’na kadar 

genişlemiştir. İki ay süren kuşatma sonucunda Attaleia’nın fethedilmesi birçok 

yönden bölgenin durumunu etkilemiş, özellikle 13. yüzyıl Akdeniz ticaretini ve daha 

sonraki dönemlerde Selçuklu ticaret politikasını belirleyecek sonuçlar yaratmıştır. 

Aynı şekilde I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Venedikliler ve Kıbrıs’taki Latinlerle 

Akdeniz’deki ticari dengeleri önemli ölçüde etkileyen, bazı ticari antlaşmalar yaptığı 

bilinmektedir119. 

 

Ticari ilişkilerle çok kısa bir süre devam eden barış ortamı, Antalya’da çıkan bir 

ayaklanma sonucunda bozulmuş ve kent 1212 yılında Gautier de Montbéliard’ın 

yönetimindeki Kıbrıslı Franklar tarafından işgal edilmiştir. İşgal Kıbrıslı Walter 

adında bir komutanın önderliğinde gerçekleşmiştir120. Dört yıl süren iç karışıklıkların 

ve Frank istilasının ardından Antalya, 22 Ocak 1216 tarihinde I. İzzeddin Keykâvus 

                                                 
117 İbn Bibî, A.g.e., s. 118-119. 
118 A. Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı (Menâkibü’l-Arifin’in Değerlendirmesi), Bilge 
Yayınları, Konya 1977, s. 92; A. Durukan, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kaynakları Çerçevesinde 
Banîler”, Sanat Tarihi Defterleri, S. 5, Ege Yayınları, İstanbul 2001, s. 58. 
119 O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, C. 2, s. 110-116. 
120 İbn Bibî, El-Evâmirü’l-Alâiyye Fi’l-Umuri’l-Alâ’iyye adlı eserinde, işgali, 1215 yılında 
gerçekleşen bir isyan olarak tanımlamakta ve isyancıların, “Ne zamana kadar dinimize ve ümmetimize 
karşı olan bu topluluğa hizmet edeceğiz. Bir araya geleip bu kötü duruma ve işkenceye bir son 
verelim” söylemiyle hareket ettiklerini yazmaktadır (İbn Bibî, A.g.e., s. 141). 
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tarafından geri alınmış121 ve ardından melikü’l sevahil denilen askeri valiler 

tarafından idare edilen askeri deniz üssü haline getirilmiştir122. 

 

1216 yılındaki ikinci fethin fetihnamesi Redford ve Leiser’ın yayımında ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır123. Fetihname, Selçuklu kuşatmasının 24 Aralık 1215 tarihinde 

başladığını ve 22 Ocak 1216’da sona erdiğini yazmaktadır. Bu kaynaktan hareketle 

ikinci fethin bu çalışma açısından öne çıkan birkaç özelliğine değinmek ön açıcı 

yorumlar geliştirmemizi sağlamaktadır.  

 

Kent planında i1 ve i2 olarak adlandırılan burçlarda ve bu burçların çevresinde yer 

fetihnameyi oluşturan metinlerdeki, ilk fethin ardından Antalya’nın Müslümanları 

“büyük bir faziletle rızıklandırması”124 şeklindeki ifadeler kentin ticari önemini 

göstermesi açısından önemlidir. Fetihnameyi oluşturan 31. yazıtta ise, “Azmiyle bu 

limanı, ayın sonunda, Cuma günü, ilerleyip yenerek fethetti125” ifadesinde kent 

sözcüğünün yerine limanın kullanılmış olduğunu görüyoruz. Burada kentin kendisi 

zayıf unsur olarak görülürken, liman kuvvetli unsur olarak öne çıkarılmıştır. Kentin 

limanla özdeş tutulması da Selçukluların Antalya’yı tanımlaması açısından 

önemlidir. Fethin ardından kente kutsallık atfeden ifadeler de bu gözle 

değerlendirilmelidir126. 

 

Fetihnamedeki bir diğer önemli nokta da 36. yazıtta belirtildiği şekliyle “Sonra bu 

utkulu, korumalı kalenin (yeniden) inşasını emretti ki, korunmayla ve muhafaza 

edilmeye devam etsin” ifadesindeki yeniden vurgusunun devrin diğer anlatımlarıyla 

çelişiyor olmasıdır. İbn Bibî, kale duvarlarının yeniden inşası yerine bu duvarların 

                                                 
121 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 310-311; İbn. Bibî, A.g.e., s. 141-
142. 
122 S. Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, 
s. 29-38; A. Taneri, Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri: Kuruluş Devri, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1981, 53-56; Mustafa Balcıoğlu, “Anadolu Selçuklularında Denizcilik Faaliyetleri”, 
Askeri Tarih Bülteni, S. 31, Genelkurmay Yayınları, Ankara 1991, s. 1-10.  
123 Redford, Leiser, A.g.e., s. 29-54. Fetihname ile ilgili ayr. bkz. O. Turan, Türkiye Selçukluları 
Hakkında Resmi Vesikalar, Türk  Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, 101-108. 
124 Fetihname 6. yazıt; Redford, Leiser, A.g.e., s. 32. 
125 Redford, Leiser, A.g.e., .s. 33. 
126 Redford, Leise, A.g.e.,, s. 34’teki 38. yazıtta; “Kutsal kale 613 yılının Muharrem ayının ilk günü 
tamamlandı” ifadesi bulunmaktadır. 
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sağlamlaştırılıp, yükseltildiğinden bahsetmektedir127. Aynı şekilde fetihnamede de 

duvarların iki ay gibi bir sürede tamamlanmış olduğu128 belirtildiğine göre yapılanın 

baştan bir inşaat değil, kuşatma sırasında tahrip olmuş duvarların sağlamlaştırılması 

olarak düşünmek daha olasıdır. 

 

Yaklaşık 1210 yılında gerçekleşen Alaşehir Savaşı’nda Gıyaseddin Keyhüsrev’in 

şehit olması ve bölgede yaşanan otorite eksikliği sonucu Antalya’nın Hristiyan 

halkının isyan ederek kentteki Türkleri katletmesi ve Selçuklu ordusuna karşı 

Kıbrıslılardan yardım istemesi bu dönemde Antalya’nın büyük bir karmaşa içinde 

olduğunu göstermektedir129. 

 

Sultan I. Alâeddin Keykubad (1220-1237) zamanında ise Karadeniz’de Sinop ve 

Akdeniz sahillerinde Antalya ve Alaiyye daru’s sına’alarının/tersanelerinin 

kurulmasıyla üstte bahsedilen ticaret yollarının korunması süreci tekrar anlam 

kazanmış, deniz aşırı fetih siyaseti gelişmeye başlamıştır130. Bu sürecin sonunda 

Bizans ve Selçuklu sınırını oluşturan; Antalya, Tunguzlu, Honaz, Akşehir, Karahisar-

Sahip (Afyon), Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop hattı, Sağ 

(Kuzey) Kol ve Sol (Güney) Kol olmak üzeri iki idari yapılanma altında toplanmıştır. 

Sol (Güney) Kol, Bayındır ve Salur boylarının yerleştirildiği Ankara merkezlidir ve 

Emir Seyfeddin Kızıl Bey yönetimindedir. Kastamonu merkezli Sağ (Kuzey) Kol ise 

Emir Hüsameddin Çoban Bey yönetimindedir ve bu bölgeye Kayı ile Bayat boyları 

yerleştirilmiştir131. 

 

1216 yılındaki ikinci fethin ardından, Antalya subaşılığına bölge halkının adetlerini 

ve dillerini iyi bildiği için132 tekrar Mübarizeddin Ertokuş getirilmiş ve Frank 

                                                 
127 İbn Bibî, A.g.e., s. 167. 
128 Fetihname 40. yazıt, Redford, Leiser, A.g.e., s. 34. 
129 Tarihi konusunda farklı kaynaklardan kaynaklı bir kesinlik olmayan Alaşehir Savaşı ve 
Antalya’nın geri alınması ile ilgili bkz., Koca, A.g.e., s. 137-157. 
130 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 339, T. Baykara, “Alaiye Bir 
Selçuklu Şehri”, 1. Alanya Tarih ve Kültür Semineri (1991), Alanya Belediyesi Kültür ve Sanat 
Vakfı Yayınları, Alanya 1996, s. 13-20. 
131 R. Turan, Türkiye Selçuklularında Hükümet Mekânizması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1995, s. 59. 
132 İbn Bibî, A.g.e., s. 141. 
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Krallığı ile Antalya üzerinden gerçekleştirilecek ticari ilişkiler üzerine bir antlaşma 

yapılmıştır133. İbn Bibî, iki kez Ertokuş’un yöredeki halkın dilini ve yaşam tarzını 

bildiğinden bahseder ki bu da onun Hristiyanlık’tan dönme ve olasılıkla yerli bir 

Rum134 ya da azadlı bir köle135 olduğunu akla getirmektedir. 

 

İkinci fethin hemen ardından subaşılığa atanan Ertokuş derhal kentte sayım ve tahrir 

yaptırmıştır. İşgal sırasında ölenlerin malları devlet hazinesine dâhil edilmiş ve bazı 

yerler emirlere ikta edilmiştir136. Antalya, bu dönemden başlayarak, uzun yıllar 

boyunca Selçuklu sultanlarının kışlık yönetim merkezlerinden biri olmuştur. I. 

İzzeddin Keykâvus’un, 1217 yılında doğuya yaptığı bir sefer sonucunda Antalya’ya 

geldiği ve tüm kışı bu şehirde geçirdiği bilinmektedir137. 

 

Ticari ilişkilerde yapılan yeni düzenlemelerle kent, Selçukluların ekonomik açıdan 

güçlenmesini sağlamıştır. Selçuklu hâkimiyetindeki Antalya, yapılan imar 

faaliyetleriyle birlikte, kısa sürede Müslüman-Türk kenti kimliğine kavuşmuş ve 

hızla zenginleşmiştir. Bu süreçte, Selçukluların ticari anlaşmalarının önemi büyüktür. 

Bilinen ilk ticari anlaşma, I. İzzeddin Keykâvus ile Kıbrıs Kralı I. Hugue (1205-

1218) arasında 1214 yılında yapılmıştır. Bu anlaşma şartlarına göre tarafların 

birbirlerinin ticaret bölgelerine serbestçe girebilmeleri ve ticaret yapabilmeleri kabul 

edilmiştir. Ticari faaliyetler için %2-3 oranında vergi ödenmesi kabul edilmiş, çeşitli 

sebeplerden doğacak olan kayıpların, olay nerede olmuşsa o devlet tarafından 

ödenmesi kararlaştırılmıştır138. 

 

Selçukluların bir diğer önemli ticaret anlaşması da Venediklilerle yapılmıştır. 8 Mart 

1220’de imzalanan anlaşmanın şartları, daha önce Kıbrıslılarla yapılan anlaşma 

                                                 
133 Turan, A.g.e., s. 114-115. Mübarizeddin Ertokuş ilk olarak I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
“Emirü’s Sevahil” ünvanıyla subaşı yapılmış ve uzunca bir dönem Selçuklu Antalya’sında çok önemli 
bir rol oynamıştır. 1216 yılındaki fethin hemen ardından yapılan antlaşmalar ve ticari imtiyazlar için: 
O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, 114-146. Bu ikinci fetih 
sonrası düzenlemeler için: İbn Bibî, A.g.e., s. 145.146. 
134 Redford, Leiser, A.g.e., s. 14. 
135 C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Y. Morgan, İstanbul 2000, s. 66. 
136 İbn Bibî, A.g.e., s. 145-146. 
137 İbn Bibî, A.g.e., s. 171. 
138 Turan, A.g.e., s. 110-119. 
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şartlarıyla aynıdır. Farklı olarak, bu anlaşmada vergi oranı %2’yle sınırlandırılmış ve 

değerli madenlerle buğday vergi dışı bırakılmıştır. Ayrıca, Selçuklu topraklarında 

Latinlerin işlediği ticari suçlara özel bir kurul tarafından bakılması, adi suçların ise 

kadılar tarafından cezalandırılması kararlaştırılmıştır139. 

 

1221’deki Alanya fethine kadar Selçukluların Akdeniz’e açılan tek limanı olan 

Antalya, tüm bu ticari anlaşmalarla Anadolu’nun en önemli ticaret kenti haline 

gelmiş, belki de tarihinin en zengin dönemini yaşamıştır. Bu durum, Selçukların 

Antalya’yı fethetmesinin en büyük gerekçesini oluşturmaktadır. Çünkü henüz daha 

Antalya fethedilmeden, II. Kılıçarslan (1155-1192) devrinde, Antalya limanından 

gelen malların Anadolu’ya taşınması amacıyla kervansaraylar inşa edilmiştir. Bu ön 

hazırlığın neticesi, kentin alınmasından sonra, Anadolu’yla olan bağlantısının 

güçlenmesi ve daha önce belirlenmiş olan ticaret yollarının çok daha etkili hale 

getirilmesi ile anlaşılmaktadır140. Dolayısıyla, Antalya’nın Selçuklular için en büyük 

anlamı, Akdeniz’e açılmaları ve kentin ekonomik kazanımları olmuştur. 

 

Yaklaşık olarak Sinop ve Antalya’yı birleştiren çizginin doğusu 13. yüzyılda 

Selçuklu’nun en gelişmiş bölgesi olmuştur. Adı geçen kesimin düzenli bir ulaşım 

şebekesi sayesinde, hem bütünleşmiş bir nitelik gösterdiği, hem de o yılların 

Anadolu’sunda yaşamsal önem taşıyan uluslararası ticaretin ana arterini içinde 

barındırdığı anlaşılıyor. Bu arter öylesine önemlidir ki 13. yüzyılın en önemli 

Türkiye kentleri onun üzerinde konumlanmıştır. Selçuklu Türkiye’sinin omurgasını 

oluşturan bu ana eksene bağlantılı yolların en önemlileri ise, Samsun ve Sinop’tan 

başlayıp Amasya, Tokat üzerinden Sivas’a ulaşan ile Kayseri-Aksaray-Konya-

Eğridir-Isparta-Antalya ve Alanya güzergâhıydı. Bunların dışında bir de Kayseri-

Malatya-Diyarbakır bağlantısından söz edilir141 (Şekil 4). 

 

                                                 
139 Turan, A.g.e., s. 125-129. 
140 Turan, A.g.e., s. 121-123. 
141 U. Tanyeli, Anadolu-Türk kentinde Fiziksel Yapının EvrimSüreci (11.-15. yy), İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi tarafından yayımlanmış 
Doktora Tezi, İstanbul 1987, s. 35-36. 
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Antalya’da kurulan tersanede inşa edilen güçlü bir donanmaya sahip olan Emir 

Ertokuş’un ısrarlarıyla ve Alaiyye hükümdarı Kyr Vart ile yaptığı arabuluculuk 

çalışmalarıyla Alaiyye ve çevresi kısa sürede ve kolayca fethedilmiştir. Alaiyye’nin 

alınmasından sonra I. Alâeddin Keykubad kışın kalmak üzere Antalya’ya geri 

dönmüştür. Burada emirlerine hediyeler ve kaftanlar dağıtan sultan, kışı Antalya’da 

eğlenerek, zaman zaman devlet işleriyle ilgilenerek ve Divan-ı Mezalim’e başkanlık 

ederek geçirmiştir142. Ertokuş, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde ticarete büyük zararlar 

veren korsanlarla ve Frankların oluşturduğu Haçlı güçleriyle mücadele etmek için 

Sultan’dan izin istemiş ve Sultan’ın izin vermesi sonucu, Antalya’dan yola çıkan 

donanmayla Muğla’dan, Anamur ve Silifke’ye kadar kıyı kesimlerindeki çok sayıda 

kaleyi ve korsan merkezini ele geçirmiştir. Daha sonra Kıbrıs’a sefer düzenlemek 

için sultanı ikna edemeyen Ertokuş, 1227 yılında sultan tarafından Kayseri’ye 

çağrılmış ve Antalya’daki Ertokuş dönemi sona ermiştir.  

 

I. Alâeddin Keykubad zamanında en parlak dönemini yaşamış olan Selçukluların 

Akdeniz’deki sınırları bu dönemde Antalya’dan Anamur’a kadar genişlemiştir143. 

 

Antalya önemini Kösedağ Savaşı’na kadar korumuştur. Bu tarihe kadar Selçukluların 

en önemli ticaret alanı olan Antalya limanı ve sultanların kışlık mekânları olan 

Antalya ile Alanya kentleri, H. 14 Muharrem 641/M. 4 Temmuz 1243 tarihindeki 

büyük yenilginin ardından bu önemlerini kaybetmeye başlamıştır. Zara ile Suşehri 

arasındaki Kösedağ’da yapılan savaşta önemli bir strateji hatası nedeniyle yenilen 

Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev önce Tokat’a, ardından Konya’ya, son olarak da 

Antalya’ya kaçmıştır. Bu Antalya’nın nispeten daha güvenli olduğunu göstermekle 

birlikte, bu savaş sonrasında Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki 

mutlak hâkimiyetine son vermiştir144. 

 

Antalya, II. İzzeddin Keykâvus döneminde Uc Türkmenlerinin ve Moğollara karşı 

direnişin de önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu dönemde, şehrin bir ara 

                                                 
142 İbn Bibî, A.g.e., s. 251-300. 
143 Cahen, A.g.e., s. 169; İbn Bibî, A.g.e., s. 301-344. 
144 S. Kofoğlu, Hamidoğulları Beyliği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 39-40. 
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Selçukluların payitahtı olması dahi düşünülmüştür. Konya tahtında oturan II. 

İzzeddin Keykâvus’a, Beylerbeyi Kontistabl, Konyalı alim ve şeyhlerin 

muhalefetinden kurtulmak için Antalya’yı payitaht yapmasını önermiştir145. Bununla 

birlikte, payitaht yapılacak kadar güvenli görülen bir kent olmasına rağmen, 1247-

1248 tarihlerinde bölgede yaşanan bir isyan bu durumun tersini ifade etmektedir. 

Konya ile Antalya arasında yaşayan Türkmenler bu tarihlerde, Sultan Alâeddin 

Keykubad’ın oğlu olduğunu iddia eden Ahmed adlı birinin önderliğinde isyan 

etmiştir. Bu durum bize devletin uclarda gücünü önemli oranda kaybettiği 

göstermektedir146. 

 

II. İzzeddin Keykâvus, Moğollar’ın Bağdat Seferi’ni fırsat bilerek, 1257 yılının 

Mayıs ayındaki savaş sonucunda Konya’yı tekrar ele geçirmiştir. 1259 yılında da 

İlhanlı Hükümdarı Hulagü’nun huzurunda sultanlığı onaylanmış; ancak ülkenin bir 

bölümünü kardeşi Rükneddin’in hükümdarlığına bırakmıştır. Bu paylaşıma göre, 

Kayseri’den Akdeniz kıyılarına kadar olan bölgeler İzzeddin’in olurken, Sivas’tan 

Samsun’a kadar olan bölge Rükneddin’in egemenliğine geçmiştir147. 

 

Sultan II. İzzeddin Keykâvus, bir taraftan Moğolların baskılarıyla, bir taraftan da 

Emir Ali Bahadır yönetiminde kardeşi Rükneddin ile mücadele ederken Antalya’da 

ikamet etmiştir. 1261 yılında, Moğolların sefere hazırlandıkları haberini alınca 

Konya’ya geçen Sultan, 1261 yılındaki savaşta, bazı emirlerinin ihanetiyle mağlup 

olunca tekrar Antalya’ya dönmüş ve devleti buradan yönetmeye devam etmiştir. 

Memluk Sultanı Baybars ile ittifak yapma isteği sonuçsuz kaldığından, Moğolların 

baskılarına daha fazla direnememiş ve 1262 yılında Antalya’yı terk ederek 

Constantinopolis’e giderek 1270 yılına kadar bu kentte yaşamıştır148. 

 

Karamanlılarla şiddetli çatışmaların devam ettiği bu zamanda, Uc Türkmenlerinden 

bir cemaatin Antalya’dan Konya’ya giden bir Frenk kervanını bastığı bilinmektedir. 
                                                 
145 K. Ayvansarayî, Müsameretü’l-Ahbâr ve Müsâyeretü’l-ahyar, Çev. M. Öztürk, Ankara 2000, s. 
40’dan aktaran İ. Erdem, “Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna 
Genel Bir Yaklaşım (II)”, Adalya, No. 4, İstanbul 2003, s. 297. 
146 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 464. 
147 Turan, A.g.e., s. 485-491. 
148 Turan, A.g.e., s. 493-497. 
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Sultan Baybars’ın, Selçuklu’nun en kudretli adamı olan Vezir Muineddin Pervane ile 

anlaşarak Anadolu Seferi’ne çıktığı 7 Nisan 1277 öncesinde yaşanan bu olay 

Antalya’nın ticari faaliyetlerini güçlü ve etkili bir şekilde sürdürdüğünü 

göstermektedir. Muineddin Pervane bu durumu öğrendiğinde emir-üs sevahil olarak, 

Antalya’da bulunan dayısı Hoca Yunus’a kervanın mallarını kurtarmak ve 

Türkmenleri cezalandırmak üzere harekete geçmesi emrini vermiş; ancak bu istek 

yerine getirilememiştir149. 

 

Kentin 13. yüzyılın sonlarından itibaren durumu hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Sultan II. İzzeddin’in kentten ayrılmasından sonra Antalya, Emir 

Bahaeddin tarafından yönetilmiştir. 1277 yılında, Moğollar’la yapılan savaşta ölen 

Emir Bahaddin’in ardından, henüz II. İzzeddin Keykubad zamanında, Beylerbeyi 

Kontistabl’la husumete düşerek isyan eden ve bağımsız kalan Türkmenler Antalya’yı 

ele geçirmiş; ancak Türkmenlerin egemenliği kısa sürede Moğollar tarafından 

sonlandırılmıştır. Türkmenlerin tasfiyesinin ardından, İlhanlı Hükümdarı İlhan 

Geyhatu (1291-1294) zamanında Selçuklu sultanı olan II. Mesud’un150 vefatının 

ardından, İlhanlı Hükümdarı Olcayto (1304-1316) tarafından Selçuklu topraklarının 

yönetimi Vezir Ahmet Lakuşî’ye verilmiştir151. Ancak, 13. yüzyılın sonunda kentin 

Teke aşiretine mensup bir beyin egemenliğinden, Hamidoğlu Beyliği’nin eline 

geçtiği bilinmektedir152. Aynı şekilde İbn Batuta da kentin Hamidoğulları’ndan 

Yunus Bey’in oğlu Hızır Bey’in idaresinde bulunduğu yazmaktadır153. 

 

 

 

 

                                                 
149 Kofoğlu, A.g.e., s. 57-58. 
150 II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykâvus’un oğludur. Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin İlhanlı egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, 
her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alâeddin Keykubad’la yer değiştirmiştir. İlhanlı Hükümdarı 
Gazan Han (1295-1304) döneminde, aralıklarla hüküm sürdüğü tarihler, 1282–1284, 1284–1293, 
1294–1301, 1303–1307’dir. 1308’de vefat etmiştir.  
151 Cahen, A.g.e., s. 297-299. 
152 S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1919-1920, s. 80-82; Moğol, A.g.e., s. 47-48; Ş. 
Tekindağ, “Teke-Eli ve Teke-Oğulları”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, İstanbul 1977, s. 57-63. 
153 İ. Parmaksızoğlu, İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, İstanbul 1989, s. 7. 
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1.2.4. Hamidoğulları Beyliği, Teke Beyliği ve Teke Sancağı Dönemi 
 

 

Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan’ın 1203’ten itibaren başlayan Eğridir, Borlu, Yalvaç 

ve Antalya fetihlerinden sonra bu bölgeye Hamid Bey’e bağlı Türkmenler 

yerleştirilmiştir. Anadolu kapılarının Türklere açılmasının ardından Selçuklu 

hükümdarlarının, Orta Asya’dan, özellikle Harzem ve etrafından devamlı olarak bu 

coğrafyaya gelen çeşitli Türk topluluklarını, genellikle ülkenin uç bölgelerine 

yerleştirme siyaseti bilinmektedir. İşte bu siyaset çerçevesinde, 13. yüzyılın 

başlarında ele geçirilen Antalya ve civarına da yeni alınan toprakların 

Türkleştirilmesi politikası gereğince Üçoklara mensup çeşitli Türk topluluklarının 

yanında, aslen Harzem ve Serahs taraflarında, Hive ve Merv şehirleri arasındaki 

bölgelerde oturdukları halde, sonradan Anadolu’ya göçen Teke Aşireti’ne mensup 

Türk toplulukları da iskân edilmiştir. İşte bu yüzden buraya Teke Eli, bölgeye vali 

olarak atananlara da Teke Beyi denilmiştir154.  

 

Bu bölgede sayıları hızla artan Türkmenler, 13. yüzyıl sonları ya da 14. yüzyıl 

başlarında Hamid Bey’in torunu olan Dündar Bey’in önderliğinde, Dündar Bey’in 

dedesinin adını verdikleri Hamidoğulları Beyliği’ni kurmuşlardır. Bu kuruluşun en 

büyük sebebi, Moğol hâkimiyeti altına girmiş olan Selçukluların ardından bölgede 

yaşayan Türkmenlerin kendi başlarına bir yönetim kurmak istemeleridir. 1301 

yılında Dündar Bey, memleketin bazı yerlerini gezmeye çıkmış olan Antalya 

Beyi’nin gafletinden istifade ederek bir baskın neticesinde, Antalya’yı ele geçirmiş 

ve buranın başına kardeşi Hızır Yunus Beyi tayin etmiştir. Dündar Bey kısa bir süre 

içinde sınırlarını genişleterek, Gölhisar, Korkuteli ve Antalya’yı kapsayacak hale 

                                                 
154 Ş. Tekindağ, “Teke-Eli ve Teke Oğulları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, İstanbul 1977, s. 55-57; F. Tızlak, “Teke Sancağı Türkmenlerine 
Osmanlıların Bakış Açısı”, XIV. Türk Tarih Kongresi, C. II, Ankara 2005, s. 482. Kofoğlu, A.g.e., 
s. 92-93’te; “Muhtemelen El-Cezire ve Kuzey Suriye’de Harezmliler ile birlikte hareket eden 
Türkmen oymaklarından olan Yomut Türkleri de, reisleri Hamid Bey ile birlikte Kuzey Suriye’den 
ayrılarak Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad’ın hizmetine girmek üzere Anadolu’ya 
geçmişlerdir. (…) Yomut Türkmenleri daha sonra kendilerne yerleşmeleri için gösterilen Isparta, 
Burdur ve Antalya havalisinde de Hazar kıyılarında olduğu gibi yine Salur boyundan olan Teke 
Türkmenleri ile yan yana yaşamaya devam etmişlerdir” ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca bkz. S. F. 
Erten, Tekelioğulları, Antalya 1955, s. 5-11. 
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getirmiş, kısa bir süre sonra Fenike Beyliği de Antalya Beyi olan Hızır Yunus Bey’in 

egemenliğine geçerek, Teke Sancağı’nın güneybatı tarafının da Hamidoğulları 

Beyliği’ne dâhil olması gerçekleşmiştir155.  

 

Dündar Bey, 1307’de hükümet merkezini, Selçuklu Sultanlarının sayfiye yeri olarak 

kullandıkları, fakat Antalya ve Alaiye fethedildikten sonra önemini kaybeden 

Eğridir’e taşımıştır. Bunun temel sebebi, buranın Antalya ya da Konya’ya göre çok 

daha korunaklı görülüyor olmasıdır. Çünkü şehir merkezi askeri tahkimata oldukça 

müsait bir şekilde Davras Dağları’nın uzantısını oluşturan Sivridağ’ın eteklerinde 

kurulmuştur156. Ayrıca Eğridir, Antalya ve Konya arasındaki yolun üzerinde 

bulunmaktadır. Bu durum, savunma ihtiyacının yoğun hissedildiği bir dönemde 

Antalya’nın daha az korunaklı görüldüğünü açıklamaktadır. 

 

Ebu’l-Fedâ, eserinde Konya ile Antalya arasında Hamidoğlu Türkmenlerinin 

bulunduğunu, Konya ile Alaiye arasında ise Hamidoğlu melikleri tarafından inşa 

edilmiş “Feleküddin” diye anılan bir şehir olduğunu yazmıştır. Aynı eserde bu şehrin 

Konya’nın batısında beş günlük mesafede, Antalya’nın doğusundan beş günlük 

mesafede bulunduğunu ve buranın Hamidoğlu Türkmenlerinin merkezi olduğunu 

belirtmiştir157. Mesafelerin hala Antalya üzerinden veriliyor olması, kentin idari 

merkez özelliğini kaybetmiş olsa da önemini büyük oranda koruduğunu 

göstermektedir. 

 

Yunus Bey’in ardından Hamidoğulları’ndan ayrı olarak Teke Eli’nde hüküm süren 

ailenin diğer üyeleri, bölgenin farklı yerlerinde küçük beylikler kurmaya başlamıştır. 

Yunus Bey’in küçük oğlu Mahmud Bey Antalya’da, diğer oğlu Sinanüddin Calis 

(Caliş) Hızır Bey İstanoz’da (Korkuteli), kölesi Zekarya ise Karahisar’da birer beylik 

kurmuştur158. 

                                                 
155 O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, C. 2, s. 105. Antalya, 
Finike ve çevresinin Hamid Oğulları’na dâhil olması ile ilgili bkz; İ. H., Uzunçarşılı, Anadolu 
Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s.67-83. 
156 Kofoğlu, A.g.e., s. 153-154. 
157 Ebu’l-Fedâ, Geographie, Yay. M. Reinaud-De Slane, Paris 1840, s. 379’dan aktaran Kofoğlu, 
A.g.e., s. 157. 
158 Tekindağ, A.g.m., s. 63-64; Kofoğlu, A.g.e., s. 191. 
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1324 yılında İlhanlıların Anadolu valisi olan Demirtaş, Dündar Bey’in üzerine 

yürümüştür. Mahmud Bey’in desteğiyle, Antalya’da olan Dündar Bey kaçırılmış ve 

öldürülmüştür. Amcasının ölümüne sebep olarak, Demirtaş’a teslim olan Mahmud 

Bey, Demirtaş’la beraber Memluk Sultanı Melik El-Nasır Muhammed’e sığınmış ve 

1327’de Kahire’de hapsedilmiştir. Aynı tarihte, Mahmud Bey’in yerine kardeşi 

Sinanüddin Hızır Bey Antalya’da emir olmuştur159. 

 

Kaynaklara göre Hızır Beyi, Teke Eli’nde büyük faaliyetlerde bulunmuş ve 

kuvvetlerini çoğaltmıştır. 1332’de 12 şehir ve 25 kaleye sahip olan Yunusoğlu 

Hızır’ın kuvvetleri 8000 atlı asker olarak gösterilmektedir. Aynı şekilde 1333 yılında 

Antalya’ya gelen İbn Batuta da hasta olan Hızır Bey’i hasta yatağında ziyaret 

etmiştir160. 

 

Hızır Bey’den sonra yerine oğlu Dadı Bey geçmiştir. Bununla beraber, Mısır’da 

esarette bulunan Mahmud Bey’in de Antalya’ya gelip ikinci defa beylik ettiği de 

iddia edilmektedir. Ancak, kesin olan, Dadı Bey’den sonra, İstanoz (Korkuteli) ve 

Antalya dâhil, emaretin başına Mahmud Bey’in “küçük” sıfatıyla tanınan oğlu Emir 

Mübarizeddin Mehmet Bey’in geçmesidir161. 

 

Görüldüğü gibi, Selçuklu Dönemi’nde önemli bir merkez haline gelen Antalya, bu 

özelliğini Beylikler Dönemi’nde de korumuştur. Selçukluların, İlhanlılar tarafından 

yıkılmasından sonra, 1324 tarihinde Göller Bölgesi ile Antalya arasında kurulan 

Hamidoğulları Beyliği’nin (1308-1373) idaresinde kalmıştır162. Ancak, 

Hamidoğulları’nın Antalya’daki egemenliği daha kısa sürmüştür. 

 

Karamanoğlu İbrahim Bey’in 1343-1344 tarihlerinde düzenlediği saldırılar 

neticesinde Kıbrıs Kralı IV. Hugue’tan yardım isteyen Ermeniler, kralın yeğeni Jean 

                                                 
159 Tekindağ, A.g.m., s. 64; Uzunçarşılı, A.g.e., s. 67. 
160 Tekindağ, A.g.m., s. 64-65; İbn Batuta’nın Hızır Bey’i ziyareti ile ilgili; Parmaksızoğlu, A.g.e., s. 
10-11. 
161 Tekindağ, A.g.m., s. 65; Uzunçarşılı, A.g.e., s. 67-68. 
162 Darkot, A.g.m., s. 459-460. 
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de Lusignan kral naibliğine seçilince Kıbrıs’a daha da yakınlaşmışlardır. IV. Hugue 

derhal harekete geçerek, Antalya civarında Türk filosunu yenmiş ve Anamur, Alaiye, 

Sicki ve bölgedeki çeşitli sahil kentlerini vergiye bağlamıştır. Kıbrıslı Franklar ile 

Güney Anadolu sahillerindeki Türkmenler arasındaki, özellikle ticarete dayalı, 

dostluk Kral IV. Hugue’un 10 Ekim 1359’da ölmesiyle sona ermiştir.  

 

Karamanoğulları’nın Ermenilere saldırıları artarak devam etmiş, Karamanoğlu 

Alâeddin Ali Bey (1360-1398), Ayas (Yumurtalık) ve Alaiye emirlerinin daveti 

üzerine Gorigos’a163 karşı şiddetli bir saldırı düzenlemiştir. Burayı ticari açıdan 

Anadolu’ya açılmanın önemli merkezi olarak gören Kıbrıs Kralı I. Pierre de gelen 

yardım çağrısına olumlu cevap vermiş ve 12 Temmuz 1361’de 114 parçadan oluşan 

oldukça güçlü bir filoyu Magosa Limanı’nda toplamıştır. Hatta bu filo içinde 

Cenevizlilere ait iki kalyonla birlikte, Rodos Hospitalier Şövalyeleri’nin komutanı 

olarak Amiral Jean Forbin kumandasında Papa VI. Innocent’in yeğeni de 

bulunmaktadır164.  

 

Antalya, 24 Ağustos 1361 Salı gününe denk gelen Aziz Bartolomeus Yortusu’nda, 

Kıbrıs Kralı I. Pierre de Lusignan (1359-1369) tarafından işgal edilmiştir165. Kentin, 

Rodos Hospitalier Şövalyeleri’nin desteğiyle, Lusingnan tarafından fethedilmesine 

ve geri alınmasına dair farklı kaynaklarda, farklı tarihler verilmektedir. Kentteki 

Lusignan hâkimiyetinin, tüm kaynaklar incelendiğinde, 12 yıl ile 60 yıl arasında 

sürdüğü görülmektedir166. Bunlarla birlikte, verilen tarihlerden doğru olanı, kentin 

                                                 
163 Korykos. Burası günümüze Silifke ile Erdemli arasında bir bölgedir. (Ş. Tekindağ, “Karamanlıların 
Gorigos Seferi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 9, İstanbul 1954, s. 
163.) 
164 Kofoğlu, A.g.e., s. 236-237. 
165 S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1919-1920, s. 62’de, Antalya’nın bu tarihte 
fethedildiğini gösteren kitabe Antalya surları üzerinde bulunmuş ve Antalya müzesine kaldırılmıştır. 
Bu kitabede, “Tanrı’nın yardımı ile kuvvetli Kıbrıs ve Kudüs Kralı Pierre, 1361 yılında St. Bartolomi 
Yortusu gününde, yani Ağustos’un 24’ünci gecesi olan Salı günü kuvvetli askerleri ile Satalie’yı 
zabtetti” 
166 Ş. Tekindağ, “Teke-Eli ve Teke Oğulları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, İstanbul 1977, s. 65-68; S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, C. 3, Çev. F. 
Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 382’de: “1361 yılında, kısa bir süre önce 
Korykos’u Ernemilerden satın almış olan Kıbrıs kralı Pierre, türk limanı Antalya’ya saldırmak üzere 
Hospitalier şövalyelerinin yardımını sağlamıştı. Antalya kısa bir mücadeleden sonra 24 ağustosda kral 
Pierre’in eline geçti. Civardaki Alanya, Manavgat ve Teke emirleri, kralın dostluğunun, 
başdüşmanları olan Karaman beyine karşı faydalı olacağı mülahazasiyle, ona sadakatlerini arzetmekte 
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1372-73’te Emir Mübarizeddin Mehmed Bey tarafından geri alınmış olmasıdır167. 

Teke Bey adıyla anılan Mübarizeddin Mehmed Bey, Antalya’yı geri almaktan 

vazgeçmemiş ve bunun için de Alaiyye ve Manavgat emirleri ile birlikte hareket 

etmiştir. Mehmed Bey, 1370 yılındaki kuşatmada başarılı olamamış; ancak 14 Mayıs 

1373 tarihinde Antalya’yı geri alabilmiştir168. 

 

I. Pierre’nin Antalya’yı ele geçirmesiyle büyük bir yağma gerçekleşmiş, zamanın 

kayıtlarında çok zengin bir kent olarak tanımlanan Antalya’da yaşayan çok sayıda 

insan katledilmiştir. Kral I. Pierre Lusignan için bir eser kaleme alan G. De. 

Machaut, bu fetih sonrasında yaşanan katliamla beraber, kentte çıkan büyük 

yangınları ve özellikle ipek ve altın işlemeli kumaşların yağmalanışını ayrıntılı 

olarak yazmıştır169. 

 

Kentin, Kıbrıs Kralı tarafından işgal altında bulunduğu zamanlarda güçlü bir 

garnizon haline getirildiği düşünülebilir. Çünkü kentin geri alınmasından hemen 

önce Memluklular ile barış görüşmeleri yapan I. Pierre, söz verdiği erzak yüklü 

gemileri göndermekte gecikince Antalya’daki garnizonda bulunan askerler isyan 

etmiş ve bu süreçte kentin yeniden Türklerin eline geçmesi gündeme gelmiştir. Türk 

işgali, kralın Teke Beyi (Mübarizüddin Mehmed Bey) ile anlaşmasıyla son bulmuş; 

ancak bu sefer de Eylül 1367’de Memluklulara Suriye ve Kilikya kıyılarında savaş 

baş göstermiştir. Bu karışıklık günlerinde Kıbrıs’ta öldürülen I. Pierre’in yerine, 17 

Ocak 1369’da oğlu II. Pierre (1369-1382) geçmiş ancak bu durum Antalya’yı tekrar 

Türk tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Hayatını Kıbrıs’la mücadele ederek geçiren 

Mübarizüddin Mehmed Bey, Ağustos 1370’de Manavgat ve Alaiye emirlerinden 

aldığı destek ile Antalya’yı yeniden kuşatmış ancak başarısız olmuştur. Ekim 

1372’de II. Pierre’in ikinci defa taç giyme töreni sırasında Famagusta’da başlayan 

                                                                                                                                          
acele ettiler. Fakat bunlar itaatten çok çabuk vazgeçtiler ve Antalya’yı geri almak için bir çok 
girişimlerde bulundular; ancak bu liman daha altmış yıl süreyle Kıbrıslıların elinde kaldı.”  
167 Erten, A.g.e., s. 84-90; Tekindağ, A.g.m., s. 65-68; Moğol, A.g.e., s. 50-51.  
168 Ahmed Tevhid, “Antalya Kitabelerine Dair”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sene 14, no. 6 
(83), 1 Teşrin-i sani 1340, s. 336’daki Fetih tarihi ile Alâeddin ve Yivli Minare Camii tamir kitabeleri 
için aktaran, Tekindağ, A.g.m., s. 68. 
169 G. De Machaut, La Price d’Alexandrie ou Chronique de roi Pierre I er de Lusignan, L.de Mas 
Latrie ed., Genevre 1877, s. 20’den aktaran, Tekindağ, “Karamanlıların Gorigos Seferi”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 9, İstanbul 1954, s. 166. 
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ayaklanma Kıbrıs ile Cenova arasında bir savaşa dönüşmüş ve bunu fursat bilen 

Mübarizüddin Mehmed Bey de Karamanoğlu Alâeddin Bey’den ve diğer Türk 

emirlerinden aldığın takviyeler ile Antalya’ya güçlü bir saldırı düzenlemiş, nihayet 

14 Mayıs 1373’te kenti geri almıştır170. 

 

Mübarizüddin Mehmed Bey, Kıbrıslılar tarafından kiliseye çevrilen Yivli Minareyi 

cami olarak yeniden düzenlemiş ve Cümle Kapısı üzerine H. 774 (M. 1372-1373) 

tarihli bir fetih kitabesi yerleştirilmiştir. Kitabede, “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın 

adıyla,  Yüce Allah’ın ikramından ve güzel lütuflarından yüce ve kutlu kılıcı ve 

Allah’ın büyük yardımı ile Antalya şehrinin fethine bizleri ulaştırdı. Bu mübarek 

cami bağışlayıcı emir, sahillerin sultanı, dün ve devletin koruyucusu Yunus oğlu 

Mahmud oğlu Muhammed Bey’e şükranlarımız sunmak için yapıldı. Allah onun 

mülkünü sonsuz eylesin. H. 774 senesinin zilkâde 21. günü mimarı Balaban el-

Tavâşî’dir” yazmaktadır. Mehmed Bey’in uzun yıllardır Teke Eli171 olarak anılan 

bölgenin yeni hükümdarı olmasına karşılık, muhtemelen bu savaşlar sırasında inatla 

savaşmasından dolayı Teke Bey adıyla anılır172 tespiti inandırıcı değildir. Bununla 

beraber, Mehmed Bey’in bu savaşlar esnasında, Antalya kuşatması günlerinde 

limanın iki yakasındaki burçlara bağlı olan zinciri kesmesinden kaynaklı olarak 

“Zencirşiken” ve “Zincirkıran” lakaplarını kazanmıştır. Ölüm tarihi belli olmayan 

Zincirkıran Mübarizüddin Mehmed Bey, 1377 yılında ölen oğlunun gömülü olduğu 

ve kendi adıyla, Zincirkıran Türbesi olarak anılan yere defnedilmiştir173.  

 

Osmanlı’nın iç karışıklıklarını ve Sultan II. Murat’ın İstanbul’u kuşatmasını fırsat 

bilen Karamanoğlu Mehmed Bey de 1421-23 yılları arasında Antalya’ya yönelmiştir. 

Bu olayları teferruatlı bir şekilde veren tek kaynak Şikâri’dir. Şikâri, Mehmed Bey’in 

Gölhisar hakimi Yusuf’tan bir mektup aldığını belirtirken “Ben Gölhisar dizdarı 

Yusufum sen ki Mehemmed Han İbn Alaüddin’sin. Malum ola ki Antaliyye 

Hisarı’nın hakimi yoktur cümle kavmi hisarı sana verdiler gelüb zabt edesin demiş. 
                                                 
170 Kofoğlu, A.g.e., s. 253-254. 
171 Teke Eli ya da Teke İli, Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra da aynı isimle bir sancak haline 
(Liva-i Teke) getirilmiş ve 15. ve 16. yüzyıllardaki tahrir defterlerinde de bu isimle anılmaya devam 
edilmiştir. İlgili bilgi için bkz. Tızlak, A.g.m., s. 482. 
172 Tekindağ, A.g.m., s. 68. 
173 Tekindağ, A.g.m., s. 67-68; Kofoğlu, A.g.e., s. 269-270. 
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Mehemmed Han mektupu görüb şad oldu” ifadelerini kullanır. Mektubu alan 

Mehmed Bey Antalya önlerine gelmiş ve burada bir mektup yazıp kaleye 

göndermiştir. Şikâri’ye göre Mehmed Bey mektupta, “Sen ki Antaliyye dizdarısın 

malumdur ki Antaliyye’yi Frenk elinden dedem Karaman almışdır. Nice zaman 

bizim zabtımızda olmuşdur yine miftahı bize gönderesin demiş dizdar miftahı 

vermedi” demiştir174. Bu ifadeden 1373 yılındaki bu fetih sürecinde kentin, 

Karamanoğlu Alâeddin Bey’in yardımıyla Mehmed Bey tarafından alındığı sonucu 

çıkmaktadır. Ayrıca, bu ifadeden Teke ve Hamid beyliklerinin Karamanoğulları’na 

tabi oldukları düşüncesi akla gelebilir; ancak bunu destekleyecek herhangi bir başka 

kaynak şimdilik bulunmamaktadır. 

 

Karamanoğlu Mehmed Bey, Hamidoğulları ve/veya Tekeoğulları’yla birlikte 

Antalya kalesini kuşatmıştır. Fakat, devrin kaynağı sayabileceğimiz Aşık Paşazade 

ve Neşr’de kuşatmayı Karamanoğlu Mehmed Bey’in oğullarıyla beraber kendisinin 

yaptığı kayıtlıdır. Şikâri, Tekeoğlu Osman Bey’den bahsetmektedir. Sonraki devir 

kaynaklarından Muhyiddin Cemali ve Hoca Saadeddin Efendi de Tekeoğlu Osman 

Bey’den bahsederler. Müneccimbaşı, sadece Tekeoğlu’nu zikreder. Bu kuşatmayla 

ilgili en teferruatlı bilgiyi Şikâri ve onunla birlikte Muhyiddin Cemali vermektedir. 

Buradan hareketle, Şikâri’nin ifadesini kabul edecek olursak, bu kuşatma altı ay 

kadar sürmüştür. Kuşatma esnasında hasta olan Tekeoğlu Osman Bey, Hamza Bey’in 

adamları tarafından öldürülmüştür. Bu durumu öğrenen Mehmed Bey çok üzülüp 

kaleyi kuşatmıştır175. 

 

Teke Beyi Mübarizeddin Mehmet’in 14 Mayıs 1373’te Antalya’nın burçlarına astığı 

bayrağın, beyaz zemin üzerine kırmızı mühr-ü Süleyman (altı köşeli yıldız) taşıyan 

ve ucunda iki tane zikzaklı çizgi bulunan bir sancak olduğu bilinmektedir176.  

 

                                                 
174 Şikâri, Karamanname, Karaman Valiliği- Karaman Belediyesi Yayınları, M. Sözen - N. Sakaoğlu 
eds., Karaman 2005, s. 229’dan aktaran, Y. Başkan, Anadolu’da Hâkimiyet Mücadelesi (1440-
1500), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007, 
s. 37. 
175 Başkan, A.g.e., s. 38. 
176 Tekindağ, A.g.m., s. 67. 
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Mübarizeddin Mehmed Bey’in ölümü ile yerine oğlu Osman Çelebi geçmiştir. Ancak 

bu dönemde Teke Beyliği’nin eski gücünde olmadığı ve önemsenmediği 

görülmektedir. I. Murat, 1387’de, Karamanoğlu Alâeddin Beyi yenerek, Beyşehir’e 

geldiğinde düşman olarak bildirilen Teke Beyi ile ilgili olarak, onun biri Antalya, 

diğeri İstanoz (Korkuteli) olmak üzere iki şehre sahip fakir bir adam olduğunu 

söylemesi bu durumu açıklamaktadır. Neşrî bu konuşmayı şöyle aktarmaktadır, 

“Teke hakimi pek fakirdir, elinde iki kasabası olup, biri Antalya diğeri İstanoz’dur. 

Onun ne kadar kuvveti vardır ki bana düşman olabilsin. Onun üzerine yürümemiz, 

bize ancak utanç verir. Şahine sivrisinek kovmak yaraşmaz.” Bununla beraber, 

İstanbul’un fethinden önce hazırlanmış bir takvime göre, I. Murat’ın Teke Eli’nin 

tamamını ele geçirmiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, diğer Anadolu 

beylikleri gibi, Teke Bey’i de I. Kosova Seferi’ne davet edilmiştir177. 

 

Yıldırım Beyazıd, Mayıs 1390 tarihinden önce, Bizans İmparatoru V. İoannes’in 

oğlu ve veliahtı I. Manuel’le beraber Candaroğlu II. Süleyman Paşa’nın desteğiyle, 

başta Karamanoğulları olmak üzere, müttefik beylikler üzerine sefere çıkmıştır. 

Osmanlı kaynaklarından Ahmedî de bu seferi şu şekilde yazmıştır, “Ta behadd-i 

Antâlıye şehr ü diyâr / Kamusun feth etdi ol şehriyar / Ne Alaşâr kodı vü ne Saruhan 

/ Ne Aydın u ne Menteşe ne Germiyan.” İlk satırda Antalya’nın tam olarak alındığı 

anlaşılmasa da Alaşehir, Aydın ve Saruhan’dan sonra, dönüşte de Germiyan 

Beyliği’nin ele geçirildiği görülüyor178. Benzer değerlendirmelerle, Yıldırım 

Beyazıd’ın 1390 yılında Teke Beyi olan Osman Çelebi’nin oğlu Mustafa Bey’in 

yönetimindeki Antalya üzerine yürümüş ve Mustafa Bey’in Mısır’a kaçmasıyla kenti 

ele geçirmiş olduğu da düşünülmektedir179. Ayrıca, Osman Çelebi, Ankara 

Savaşı’nın ardından kenti geri almak için bir sefer düzenlemiş ancak bu sefer 

başarısız olmuştur180. Bu, aynı zamanda Hamidoğulları Beyliği’nin Antalya kolu 

                                                 
177 Tekindağ, A.g.m., 68-69; Kofoğlu, A.g.e., s. 271; M. Neşrî, Kitab-ı Cihan-nüma, C. I, F. R. Unat-
M. A. Köymen eds., Ankara 1987, s. 234-235. 
178 Ahmedî, Dâstân ve Tevârih-i Mülûk-ı Ali Osman, N. Atsız der., İstanbul 1949, s. 21 ve 29’dan 
aktaran Kofoğlu, A.g.e., s. 277-278. 
179 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara 1982, s. 265-266.; Tekindağ, A.g.m., s. 69; 
Aşıkpaşaoğlu, Aşıkpaşaoğlu Tarihi (Tevarih-i Al-i Osman), çev. N. Atsız, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1970, s. 139. 
180 1423’te gerçekleşen ve Osman Çelebi’nin Karaman Oğlu II. Mehmed Bey’in desteğiyle başladığı 
bu sefer ve Osman Çelebi’nin sefer sırasından kendi muhafızı Hamza Bey tarafından bir gece 
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olan Tekeoğulları Beyliği’nin de sonu olmuştur. Benzer bir farklılık olarak da Turan, 

İstanbul’un fethinden önce yazılmış bir takvime dayanarak, Antalya’nın daha I. 

Murat zamanında, 1386’da Osmanlı topraklarına dâhil olduğunu belirtmiştir181. 

Fleming ise, kentin Yıldırım’ın Karamanoğulları Seferi sırasında yani 1397 ile 1399 

yıları arasında alındığını yazmaktadır182. Tekindağ da benzer bir ifade ile kentin, 

Karamanoğlu Alâeddin Bey’in 1397’deki Akçay Savaşı’nda öldürülmesinden sonra 

ele geçirildiğini belirtmektedir183. Bu çalışmanın esas konusu olmaması itibarıyla 

kentin Osmanlı topraklarına dâhil olduğu tarih burada kesin olarak tanımlanmaya 

çalışılmayacaktır. Ancak görüldüğü üzere, yaklaşık 1390 yılını Antalya’nın Osmanlı 

topraklarına katıldığı tarih olarak kabul edebiliriz. 

 

İbn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinde Teke yöresinin Osmanlı hâkimiyetine 

girmesine değinmektedir. O, bu gerekçeleri anlatırken, öncelikle Aydın, Menteşe, 

Germiyan, Saruhan, İsfendiyar, Karaman ve Teke gibi daha emsali sayılmayan 

beyliklerin ortadan kaldırılmalarının şer’an caiz olduğuna işaret etmiş ve ondan 

sonra, Teke Beyliği de dâhil olmak üzere, bu beyliklerin birer azgın düşman ve 

gazilerin de ayaklarının bağı olduklarına yer vermiştir. İbn Kemal’e göre bu 

beyliklerin işi “daima serkeşlik ve düşmanlıktı, hareketleri de Hak’ka uymazdı”184. 

 

Yaklaşık 1390’da Osmanlı topraklarına katılan kent, 1427 yılına kadar Osmanlı ve 

Tekeoğulları arasında sürekli el değiştirmiştir185. Bu nedenle, kentin Osmanlı 

egemenliğine kesin giriş tarihi olarak 1427 tarihini kabul etmek doğru olacaktır186. 

 

Antalya, Osmanlı egemenliğine dâhil olduktan sonra, Teke Sancağı’nın merkezi ile 

15. yüzyıl ortalarına kadar da şehzade sancağı merkezi olmuş ve Osmanlı tarafından 

                                                                                                                                          
baskınıyla İstanoz’da öldürülmesi ile ilgili, İ. H., Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, 
Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s. 265-267. 
181 O. Turan, İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler, Ankara 1954, s. 18. 
182 B. Fleming, Landschaftsges Chichte von Pamphylien, Pisidien Und Lykien im Spatmittelalter, 
Wiesbaden 1964, s. 105-107. 
183 Tekindağ, A.g.e., s. 131. 
184 İbn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, I. Defter, Haz. Ş. Turan, Ankara 1991, s. 25’ten hareketle 
aktaran; Tızlak, A.g.m., s. 486-487. 
185 Ankara Savaşı’ndan sonra beyliğin Antalya Şubesi’ni yeniden canlandırma süreci ile ilgili, 
Kofoğlu, A.g.e., s. 293-297. 
186 Moğol, A.g.e., s. 53; Erten, A.g.e., s. 90; Tekindağ, A.g.m., s. 69; Yılmaz, A.g.e., s. 9. 
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ele geçirilmesinin hemen ardından, şehzadeler İsa ve Mustafa Çelebilerin yönetimine 

verilmiştir187. Teke Sancağı’na sancak merkezliği yapan Antalya’ya, İsa ve Mustafa 

Çelebilerden ardından, 1502’de II. Bayezid’in oğlu Sultan Korkut tayin edilmiştir. 

1509 yılına kadar Antalya’da bulunan Korkut, günümüzde de çeşitli vesilelerle 

tartışılan saltanat mücadelesini buradan sürdürmüştür188. 

 

Sultan Korkut’un da adının sıklıkla geçtiği bir olay bölgede çalışma yapanlar 

tarafından pek üzerinde durulmamış olsa da Antalya’yı mutlaka çokça etkilemiştir. 

Söz konusu olay, Şahkulu İsyanı’dır. Şehzade Korkut’un yönetiminden memnun 

olmayan Teke halkının 29 Nisan 1510 tarihinde Şah Kulu namında birinin 

önderliğinde ayaklanmasıyla başlayan olaylar öyle büyümüştür ki Antalya’dan 

Sivas’a kadar olan bölgeye ciddi zararlar vermiş, 50.000’den fazla insan ölmüş ve bu 

bölgedeki pek çok kent talan edilmiştir. Bununla beraber, bir yıldan biraz fazla süren 

bu isyan sürecinde Antalya’nın ne şekilde etkilendiğine dair sağlıklı bir kaynak 

bulunmamaktadır. Sadece, temelde Osmanlı şehzadelerinin arasındaki iktidar hırsının 

yarattığı düzensizlikten başlayan isyanda, Antalya’dan Manisa’ya dönmekte olan 

Şehzade Korkut’un hazinesinin yağmalandığı ve ‘Şah İsmail’in halifesiyim’ diyerek 

saldırılarını artıran Şah Kulu Tekeli’nin Antalya’yı basıp kadısını öldürdüğü, sonra 

Kızılca Kaya, İstanoz, Elmalı, Burdur, Keçiborlu’yu basıp kadılarını ve bir kısım 

halkı katledip Kütahya’ya geldiği bilinmektedir (22 Nisan 1511). Vezir-i azam 

Hadım Ali Paşa ile Amasya valisi Şehzade Ahmed ve Beyşehri veya Niğde 

Sancakbeyi Şehzade Şahinşah’ın oğlu Şehzade Mehmed isyanı bastırmak için 

görevlendirilmiş ve bu kalkışma 2 Temmuz 1511’de Şahkulu’nun kuvvetleri mağlup 

edilmesi ve kendisinin öldürülmesiyle son bulmuştur189. 

                                                 
187 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara 1982, s. 500; . İ. H., Uzunçarşılı, Anadolu 
Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s. 68. 
188 S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1919-1920, s. 70. Sultan Korkut hakkında daha fazla 
bilgi için ayrıca bkz. İ. H. Uzunçarşılı, “II. Bayezid’in Oğullarından Sultan Korkut”, Belleten, C. 30,  
S. 120, Ankara 1966, s. 539-595. 
189 Şahkulu İsyanı pek çok araştırmacı tarafından farklı tarafları ön plana çıkarılarak 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için ayrıntıya girilmeyecektir. Üstteki 
bilgiler İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara 1982, s. 230-231’den alınmıştır. Bununla 
birlikte -maalesef- kaynak sıkıntısı nedeniyle, en nihayetinde tarihi kaynakları da içerdiği için, 
şovenist bir taraftarlıkla kaleme alınmış ve bu hususta dikkat çekici cümleler içerse de F. Aslışen, Şah 
İsmail’in Türk Siyaseti ve Kültürel Yeri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2006, s. 70-75’e de bakılabilir. 
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Teke Sancağı’nın sınırları içinde Pamphylia Bölgesi'nin tamamı ile Likya, Pisidia ve 

Kilikia bölgelerinin bir bölümü yer almıştır. Osmanlı Dönemi’nde merkezi Antalya 

olan Teke Sancağı, Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. 1587 tarihli Teke 

Mufassalı’na göre Teke Sancağı'nın idari birimleri: Kaza-i Homa, Nahiye-i Muslu; 

Kaza-i Antalya; Kaza-i Kalkanlu, Nahiye-i Karahisar, Kaş, Elmalu, Iğdır, Boğovası, 

Kürüt, Istanos ve Mükerrem Kömü idi190. Buna göre, merkezi Antalya olan sancağın 

sınırları dâhilinde genel olarak Elmalı, Finike, Kaş, Kalkan(lı), Serik, İğdir, Istanoz 

ve zaman zaman da Kızılkaya ile Bucak kazaları yer almıştır191. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Tapu Kadastro Genel Md. Arş., Teke Mufassalı, H: 996, No. 107’den aktaran M. Güçlü, “Müstakil 
Teke (Antalya) Sancağı’nın Kurulması ve İdari Düzenlemeye İlişkin bir Belge”, Adalya, S. 2, 
Antalya 1997, s. 289.  
191 Tızlak, A.g.m., s. 482 - dipnot 7’de; “Bu konuda Antalya Şerr’iyye Sicilleri’ne bakılabilir ve 
zamana göre meydana gelen bu değişiklikler izlenebilir.” 
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2- ANTALYA KALEİÇİ’NDE 16. YÜZYILA KADAR İNŞA 

EDİLEN YAPILARIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ192 
 

 

2.1. Surlar ve Kapılar 
 

 

2.1.1. Genel Olarak Kent Surları 
 

 

Kentin kuruluşunda nasıl bir savunma sistemine sahip olduğuna dair herhangi bir 

kalıntı günümüze ulaşmış değildir. Bu nedenle, oldukça gelişmiş ve yoğun bir 

kentsel dokuya sahip olan alanda, Attalos’un kurduğu Hellenistik Dönem kentinin 

sur morfolojisini tanımlamak için çok büyük, bütünlüklü ve kapsamlı bir arkeolojik 

çalışmaya gerek vardır. Fakat bugün için böylesi bir çalışma olanaksızdır. Bununla 

birlikte, topografik özellikler ve kentin bu alana kuruluş amacı olan liman faktörü 

değerlendirildiğinde, Attaleia’nın ilk kurulduğu ve gelişmeye başladığı alanın, 

bugünkü Kaleiçi’nin kuzeyi olduğu düşünülebilir. Bu alan, limanın savunulması 

açısından daha elverişli olduğu gibi, güçlü bir kaleye ait mekânsal yerleşime de 

olanak sağlamaktadır. II. Attalos’un kentte inşa ettiği konutlar, tapınaklar, liman gibi 

pek çok mekân için en elverişli alan da günümüz limanının kuzey kesimidir. 

 

Mimar C. C. Sönmez, ağırlıklı olarak yoruma dayalı bir anlatımla ele aldığı kentin, 

İbn Batuta, Evliya Çelebi ve 1704’te kenti ziyaret eden Paul Lucas’ın 

anlatımlarından hareketle, en az 7 bölgeye ayrılmış olduğunu ve iki ayrı noktada 

kurulmuş olması gerektiğini iddia etmektedir. Yazarın Paul Lucas’tan alıntıladığı 

“Şehre çevre surları, tahminen iki kent görünümündeki alanını ve ağaçlarını 

dışarıdan çevreliyordu” tespiti, kentin kuruluşunda iki ayrı bölgede inşa edildiğini 

göstermemektedir. 1704 yılına ait bu değerlendirme, kenti kuzeydoğu-güneybatı 

                                                 
192 Kaleiçi’ndeki mevcut surların dağılımı ve kod numaraları için bkz. Şekil 36. Kapıların yerleri için 
bkz. Şekil 37, mevcut yapıların dağılımı için bkz. Şekil 35. 
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doğrultulu –mekânsal ve kültürel olarak– ikiye ayıran orta surdan dolayı yapılmış 

olmalıdır ve bu tarihte yapılan bir kent tasvirinin yerleşmenin kuruluşunu bu denli 

doğrudan tanımlayamayacağı açıktır. Sönmez, Attaleia’nın kuruluşunu şu şekilde 

tanımlamaktadır, “Bu durumda denizle bağlantılı kuzeyde bir kent yine denizle 

bağlantılı güneyde bir kent ilk yerleşimler oluyor. Hangi kentin öncelik taşıdığı 

bilinmiyor193.” Sönmez’in kuzey yerleşimin Olbia kenti olabileceği yönündeki tespiti 

de –kendisinin de vurguladığı gibi– tartışmalı olmakla birlikte, bu kentin bugünkü 

Antalya kent merkezinde olduğu yönünde bir veri bulunmamaktadır194. 

 

Kentin kurulurken güçlü bir savunma sistemine sahip olduğu kuvvetle muhtemeldir. 

MÖ 190 yılında sona eren Magnesia Savaşı’yla ortaya çıkan yeni durum ve bölgenin 

tarihi kapsamında değinilen Kapıkaya Duvarı gibi bölge savunmasını oluşturan 

ihtiyaçlar değerlendirildiğinde, kentin ilk kurulduğunda güçlü savunma duvarlarına 

sahip olması gerekmektedir. Üstelik, Magnesia Savaşı’nın hemen ardından yapılan 

Apemeia Barışı ile kuruluşunun temelleri atılan bir ticaret kenti için güçlü bir 

savunma sistemi oluşturulması elzemdir. 

 

III. Attalos, MÖ 133’te öldüğünde Pergamon Krallığı’nı vasiyetname yoluyla 

Roma’ya bırakmıştır. Romalılar da eski Pergamon Krallığı’nı Asia Eyaleti’ni olarak 

tanımlamışlardır. Ancak kısa bir süre sonra, MÖ 66 yıllarında Pamphylia’da çoğalan 

korsanlığa195 karşı Romalı Pompeius Servilius İsavricus komutasında girilen 

mücadele neticesinde bölgenin güvenliğini tekrar sağlanmıştır196. Bu olaylar, kentin 

kuruluşundan itibaren bir savunma sistemine olan gereksinimini vurgulaması 

açısından önemlidir. 

 

                                                 
193 C. C. Sönmez, Antalya Kenti Kalesi’nin Tarihi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yayınları, 
Antalya 2008, s. 33.  
194 Aynı yayımda, güneydeki yerleşimin Kroykos olduğu belirtilmektedir. Korykos, kentin 
kuruluşundan önce bölgeye verilen bir isim olarak Attaleia’nın kurulduğu yerdeki bir burnun adıdır. 
E. Bosch, A.g.m., s. 87’de “Attaleia’nın kurulmuş olduğu mevkii, daha önceden iskân edilmiş olup, 
Korykos adını taşıyordu ve belki de bir balıkçı köyü idi” 
195 C. Bosch, Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, Ankara 1957, s. 40. 
196 Darkot, A.g.m., s. 459-462. 
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Görüldüğü gibi, kuruluş döneminden itibaren bir savunma sistemine sahip olan 

kentin ilk zamanlarındaki boyutlarını ve konumlanışını saptamak bugünkü verilerle 

mümkün değildir; ancak kuruluş amacında -tüm zamanlarında olduğu gibi- ticaretin 

ön plana çıktığı kent, limanı çevreleyecek şekilde konumlanmış olmalıdır. 

Varkıvanç’ın da belirttiği gibi, kara surunun limanı sınırlayan kayalıkların dikleştiği 

iki noktada başlaması en akılcı yaklaşımdır. Bu durumda, sonraki dönem surlarının 

batıda saptanan ve günümüzde de izleri görülebilen sınırı bu döneme kadar 

uzanmaktadır. Kayalıkların ve arazinin güney yöndeki dikleşme ve düzleşme noktası 

ise tam doğudaki iç kale surunun deniz surlarına bağlandığı yerdir. Dolayısıyla liman 

odaklı bu yerleşimin güney ve doğudaki kara surunun alandaki eğime göre uzanan bu 

iç kale sur çizgisinde uzanmış olduğu düşünülmelidir197. 

 

Limanın hemen güneyinde yer alan Mermerli Plajı’ndan güneye devam eden surun, 

bu bölümün biraz ilerisinde, sarp kayalık üzerinde bulunan kara suruna bağlanması 

işlemi, yapı malzemesi ve tekniğine göre en erken Bizans Dönemi’nde yapılmış 

olmalıdır. Bu surun dışındaki kayalığın eteği boyunca iri traverten bloklardan oluşan 

alçak duvar kalıntıları bugün de izlenebilmektedir. Bu duvarlar, konumları ve yapısal 

özellikleriyle kentteki Roma Dönemi’ne tarihlenen diğer duvarlardan farklıdır. 

Duvarların günümüze ulaşmadığı yerlerde kayalara oyulmuş blok yatakları ve 

teraslamaların görüldüğü bu duvarlar, olasılıkla kentin Hellenistik Dönemi’nde inşa 

edilen deniz surunun bir bölümü olarak değerlendirilebilir198. Dolayısıyla, bugün için 

kenti kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ikiye bölüyormuşçasına uzanan duvarların, 

kuruluş döneminde kentin güney ve güneydoğu sınırı olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu şekilde, günümüzde Paşa Camii Sokak ve Hıdırlık Sokak üzerinden izlenebilen 

duvarları -aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere- kentin Hellenistik Dönem 

dış suru olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Varkıvanç’ın belirttiği özellikleriyle 

Hellenistik Dönem özellikleri taşıyan Mermerli Plajı’nın güneyine uzanan deniz 

surları, Hıdırlık Sokak ile Mermerli Sokak’ın kesiştiği yerin çok az batısında, kayalık 

dik yamacın üzerinde doğuya devam eden kara surlarıyla birleşmiş olmalıydılar. 
                                                 
197 B. Varkıvanç, “Surların Oluşum Süreci Üzerine Bazı Gözlemler”, içinde; S. Redford, G. Leiser, 
Taşa Yazılan Zafer Antalya İçkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi, Adalya Ekyayın Dizisi 7, 
Antalya 2008, s. 58. 
198 Varkıvanç, A.g.m., s. 58. 
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Mermerli Sokak’ın güney başlangıcının hemen batısındaki bölümde, deniz surlarının 

teras duvarları şeklinde oldukça yüksek kot farkıyla kara surlarına birleşimi bugün de 

net olarak görülebilmektedir.  

 

Bu tezi güçlendirecek bir diğer özellik de günümüzde üzerine eklenen demir bir 

merdivenle Mermerli Plajı’na inilen büyük burcun (d10) ve çevresindeki duvarların 

tekniğidir. Üst kısımlarının –az önce belirtildiği gibi– Bizans Dönemi’ne 

tarihlenebileceği, duvar örgüsü içinde kullanılan Roma Dönemi’ne ait devşirme 

malzemelerden anlaşılmaktadır. Ancak, bu burcun ve çevre duvarlarının Mermerli 

Plajı’ndan görülebilen alt kısımlarındaki duvar örgüsünde görülen farklılık 

Hellenistik özellikler taşımaktadır. 

 

Antalya Surları üzerinde, mendireğin başladığı burç üzerindeki kitabede yer alan, 

“...Divus Vespasianus’a... ve Marcus Iulius Sanctus... kemeri kendi hesaplarına...” 

yazısı önemlidir. Surlara ait olması gereken bir arşitrav parçası olan bu kitabeyle, adı 

geçen yapının Flaviuslar Sülalesi’nin üç hükümdarına, Vespasianus (69-79), Titus 

(79-81), Domitianus (81-96)’a ve Vespasianus Divus olarak adlandırıldığına göre, 

onun ölümünden sonra, hükümdara ithaf edilmiş olmalıdır. Bu arşitrav parçası da 

büyük ihtimalle ve aynı zamanda metindeki kemer sözcüğünden hareketle surlar 

üzerindeki bir kapıya ait olmalıdır199. 

 

Kentin doğu surları büyük oranda ayaktadır. Hadrianus Kapısı’nın iki yanındaki 

kuleler ve çevredeki surlar güneye doğru yer yer modern binalarla kesintiye 

uğramalarına rağmen devam etmektedir. Aralarda boşluklar olsa da sur ekseni kesin 

olarak izlenebilmektedir. Sadece, Yenikapı çevresindeki surlar günümüze 

ulaşmamıştır ve bu alanda surların istikameti tahmini olarak değerlendirilmektedir. 

 

Yenikapı civarında surlar batıya dönmekte ve Hıdırlık Kulesi’nde son bulmaktadır. 

Kentin güney sınırını oluşturan bu surların çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. 

Roma Dönemi’ne ait bir mezar yapısı olarak tanımlanan Hıdırlık Kulesi’nin, yine 

                                                 
199 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
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Roma Dönemi’nde surlara/savunma sistemine dâhil edilmiş bir burç işlevi kazandığı 

görülmektedir. 

 

Kentin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğusunu sınırlayan duvarların, özellikle alt 

yapıları incelendiğinde Attaleia’nın Hellenistik Dönem sınırları üzerinde yükseldiği 

görülmektedir. Buradan, pek çok onarım ve değişikliğe rağmen savunma hattının, 

dolayısıyla kent sınırının bu bölümde uzun zaman değişmediği düşünülebilir. 

 

İç kale suru ile limanın ortasından kente girişi sağlayan ve günümüzde Kırkmerdiven 

olarak adlandırılan merdivenin bulunduğu alanda duvarların birbirleriyle ilişkileri 

oldukça ilginçtir. Mermerli Sokak ile İzmirli Ali Efendi Sokak’ın kesiştiği yerin 

hemen güneyindeki bu alan, konumu itibarıyla kendiliğinden denebilecek şekilde 

oluşan kentin akropolünü belirleyen bir özelliğe sahiptir. Günümüzde ayakta kalan 

duvarlar incelendiğinde ağırlıklı olarak Bizans Dönemi ve sonrası özellikleri 

göstermesine karşılık, akropol özelliğini kentin kuruluşundan itibaren taşıdığını 

düşünmek doğru olacaktır. Çünkü kentin sınırları içerisinde akropol olarak 

değerlendirilebilecek yegâne alan burasıdır. Bir başka ifade ile, günümüzde 

izlenebilen bölümlerinde Bizans Dönemi ve sonrası bir oluşuma işaret eden iç kale 

sur güzergâhı, kent boyutu içinde ayırıcı niteliğe sahip bir konuma işaret 

etmemelidir. Sözü edilen arazi eğiminde, yerleşimin birçok yerinde teras duvarlarının 

oluşumu kaçınılmazdır ve MÖ 2. yüzyıl ortalarından itibaren kentin akropolünü 

soyutlayan bir öncüye sahip bu duvarın tamamının ya da bir kısmının temelinde bir 

teraslama olgusunun yatması büyük olasılıktır200. 

 

Mermerli Sokak üzerinde bulunan ve limanın doğu kısmında yükselerek buradan da 

izlenebilen surlar aynı zamanda teras duvarı işlevi de görmektedir. Kentin diğer 

yerlerine göre çok daha yüksek bir kot farkının bulunduğu limanın doğu tarafındaki 

bu duvarlar üzerinde bulunan Kırkmerdiven limana açılan önemli kapılardan 

birisidir. Kırkmerdiven’in hemen güneyinde bugün de görülebilen kayaya işlenmiş 

                                                 
200 Varkıvanç, A.g.m., s. 58. 
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merdivenin varlığı, buranın kentin kuruluşunda da önemli bir kapı olduğunu 

göstermektedir201 ( Resim 1). 

 

II. Justinianus, Araplar ile mücadele edebilmek için Amanoslar’da yaşayan 

Mardaitleri, İmparatorluk sınırlarına davet etmiş ve gelenlerin önemli bir bölümü 

689’da Antalya’ya yerleştirmiş ve kentte ufak bir genişleme yaşanmıştır202. Bu 

genişleme daha çok kentin güney tarafında etkisini göstermiş olmalıdır. Özellikle 

Hıdırlık Kulesi etrafındaki genişleme ile kulenin savunma sistemine dâhil edilmesi 

yine bu dönemde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ancak surlardaki yenilemeler 

düşünüldüğünde deprem gibi doğal etkenlerin sebep olduğu yıkımlar da 

değerlendirilmelidir. 

 

Kentte 3. ve 7. yüzyıllar arasında, göçlerden ya da doğal etkenlerden kaynaklı çok 

sayıda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu değişiklikleri surların pek çok 

yerinde görmek mümkündür. Örneğin daha ince ve kısmen teras duvarı niteliğinde 

olmaları nedeniyle iç kale duvarı inşa tarihindeki özelliklerini kaybetmiş olmalıdır.  

Bu surun batıdaki burçlar arasındaki duvarları statik zayıflıkları nedeniyle daha 

yoğun yenileme ve/veya onarım geçirmiştir. 

 

Bu çalışmanın bölge tarihiyle ilgili bölümünde değerlendirildiği gibi, 825 yılında 

Girit’i fethetmelerinin hemen ardından Anadolu’nun güney sahillerine yönelen Arap 

korsanların Akdeniz kıyısındaki kentlere büyük zararlar verdiği bilinmektedir. 860 

yılında Attaleia’nın kısmen kontrol altına alınmasının ardından, İslam ordularına 

karşı savunmalarını güçlendirmek için Bizans İmparatorluğu, bölgeyi thema olarak 

ilan etmiştir203. Ayrıca, II. Konstans (641-668) zamanından başlayarak İslavların 

Attaleia ya da çevresine yerleştiriliyor oldukları kuvvetle muhtemel olsa da bu 

duruma dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat kentin bu hareketli 

yapısından kaynaklı olarak yoğun bir imar faaliyetine ve kuşatma döneminde zarar 

gören surların onarılmasına sahne olduğunu düşünebiliriz.   Bununla birlikte Antalya, 

                                                 
201 Varkıvanç, A.g.m., s. 58. 
202 Ostrogorsky, A.g.e., s. 122-123. 
203 Ostrogorsky, A.g.e., s. 122. 
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7. ve 8. yüzyıllarda, devlet arazisine davet edilerek Attaleia’ya yerleştirilmiş olan 

Hristiyan Mardaitlerle birlikte oldukça gelişmiş ve idari yapılanması bir hayli 

artmıştır204. Bu şekilde önemi daha artan ve güçlü surlara sahip olan Attaleia, 8.-9. 

yüzyılda Batı Toroslar ile Karya sahillerini kapsayan Kibyraioton Theması’nın 

merkezi olmuştur205. Aran da Tabarî ve İbn El-Athir’den alıntılarla Arapların 860 

yılında Antalya’yı ele geçirdiğini belirtmiştir. Başka bir kuşatma olarak 904 yılında 

Tripolili Leon’ın Antalya’yı aldığını Theophanetus Constinustus’a atfederek 

söylemektedir. Tabarî de 904’de Gulam Zurafa’nın (Leon) Antalya’yı işgal ettiğini 

belirtmiştir. Bu kuşatmalar esnasında zarar gören Antalya surları da VI. Leon ve VII. 

Konstantinus tarafından onarılmıştır. Aynı şekilde, Kesik Minare gibi, kentteki pek 

çok yapıda aynı dönem içinde onarımlar ve yeniden yapımlar gerçekleştirilmiştir.  

Dolayısıyla 10. yüzyıl içinde kentte önemli bir imar faaliyetinin olduğunu 

söyleyebiliriz206. 

 

Yılmaz, 10. yüzyıldaki bu onarım çalışmaları esnasında kentin kuzeyindeki deniz 

surunun elden geçirildiğini, kara tarafındaki surların da yenilendiğini ve ikinci bir 

surun yapıldığının bilindiğini açıklamaktadır207. Ancak günümüzde sadece; Atatürk 

Caddesi üzerinde, Barbaros mahallesinde 140 ada 17. ile 23. parsellerin arasında ve 

Kılıçarslan mahallesinde 876 Ada 51. ve 52. parsellerde görülen duvarlardan başka 

ikinci sura ait herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır208. Bu duvarlar da yoğun dolgu 

altında kaldıklarından ve neredeyse temel seviyesinde izlenebildiklerinden kaynaklı 

olarak herhangi bir tarihlendirme yapılamayacak durumdadır. Bununla birlikte, 

yapılaşmadan ve Atatürk Caddesi’nin açılmış olmasından dolayı tahrip edilmiş olan 

kentin doğu surlarının dış tehdit açısından oldukça hareketli bir dönemin başlangıcı 

olan 9.-10. yüzyıllarda güçlendirilmiş ve ikinci sur dizisiyle birlikte, bugünkü 

                                                 
204 Ostrogorsky, A.g.e., s. 122-123’de “10. yüzyılda, Kibyraioton Thema’sında hala Mardaitlere 
rastlanmaktadır. Bu Madraitlerin kumandanları, Kibyraioton strategos’u yanında önemli bir mevkie 
sahiptir.”  
205 Foss, A.g.m., 1996, s. 3; Mansel, A.g.e., s. 9. 
206 Belge Aran, “Antalya Cumanun Camisi”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2, İstanbul 1970, s. 
70. 
207 Yılmaz, A.g.e., s. 107. 
208 36° 52′ 57.3″ K / 30° 42′ 30.9″ G 
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Atatürk Caddesi’nin geçtiği yerde bulunan hendek ile desteklenmiş olması 

gerekmektedir.  

 

Yılmaz, bir üçüncü bir grup olarak Karaalioğlu Parkı civarındaki binaların arka 

tarafında da ikinci sura ait kalıntıların bulunduğunu belirtmektedir209. Yılmaz’ın 

bahsettiği duvarlar, günümüzdeki itfaiye merkezinin kuzey ve kuzeydoğu 

tarafındaki, Kılıçarslan mahallesi, 105 ada içindeki duvarlar olmalıdır. Bu duvarlar 

kent planında d8 olarak adlandırılmış ve çevresindeki duvarlarla gösterilmiştir. Üstte 

ikinci sur olarak tanımladığımız duvarlarla olan benzerliklerinden kaynaklı olarak 

buradaki kalıntılar da kentin dıştaki savunma hattı olarak tanımlanabilir. Ancak, 

bunların kentin kara tarafındaki duvarları kapsamında dışta ya da içte olduklarına 

dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yenikapı’nın güneybatısından buradaki 

duvarlara kadar başka herhangi bir kalıntının günümüze ulaşmamış olması nedeniyle 

kara surlarının istikametini kesin olarak belirlemek, alandaki yoğun yapılaşma 

nedeniyle, bugün için oldukça güçtür. Aksine, burada bahsedilen duvarların dış sur 

olarak tanımlanmasındaki esas sorun, Hıdırlık Kulesi birleşme noktası olarak kabul 

edildiğinde, Yenikapı’nın hemen kuzeydoğusunda bulunan iç surların, doğrultu 

olarak, bugünkü Kılıçarslan mahallesinin güneyindeki yapıların arka tarafından 

geçmesidir ki sur çizgisi üzerinde -böylesi uygun bir topografyada- bu denli bir 

kırılmanın gereksiz olduğunu düşünülmelidir. Çünkü üstte bahsedilen diğer iki 

kalıntıda dış sur ile iç sur arasında yaklaşık 10 metrelik bir boşluk bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, surların bu şekilde ilerlediği kabul edilirse, Hıdırlık Kulesi’nin 

güneyindeki duvarlarla birleşmesi için gereksiz bir şekilde doğrultu değiştirmesi 

gerekmektedir. 

 

Roma Dönemi’nde kent surlarının günümüz sur dizilimine en yakın haline geldiğini 

söyleyebiliriz. Kentin dışa açılan en önemli kapısı olan Hadrianus Kapısı’yla, kent 

planında d5 ve d6 olarak adlandırılan burçların aynı kişi tarafından yaptırılmış 

olması210 göz önüne alındığında, güney ve güneydoğu yönünde devam eden 

duvarların burçlarla benzer yapım tekniklerine sahip olmasından dolayı, kentin doğu 

                                                 
209 Yılmaz, A.g.e., s. 107. 
210 Bosch, A.g.m., s. 123. 
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tarafındaki gelişimini bu dönemde, yani 2. yüzyılda, tamamladığı görülmektedir 

(Şekil 40). 

 

Roma yönetiminin kente egemen olmasıyla önemini kaybeden eski kentin güney ve 

güneydoğu sınırını belirleyen savunma duvarının hangi tarihte tekrar işlev kazandığı 

önemli sorunların başında gelmektedir. Varkıvanç, Selçuklu Dönemi’nin ilk 

zamanlarında etnik bir ayrıma dayalı inşa söz konusu edilse bile, bu surun, dış 

surlardan farksız bir yapıya sahip olması, salt bu amaçla inşa edildiği gerekçesini 

zayıf kıldığı düşüncesindedir. Yazarın da bahsettiği gibi, gerçekten de bu duvarın dış 

surlara yaklaşan bir kalınlık ve burç sıklığı içermesi, burçların her yönde mazgal 

pencerelerle donatılmış olması gibi sebeplerle bu duvarın silahlardan arındırılmış bir 

grubu tecrit etmek amacıyla inşa edilmiş olması hiç de ikna edici değildir211. Peki, bu 

duvar ne zaman inşa edilmiştir? Ağırlıklı olarak Kaledibi Sokak ve Paşa Camii 

Sokak üzerinde izlenebilen bu duvarlar, teknik ve malzeme olarak incelendiğinde 

Bizans Dönemi özellikleri göstermektedirler. Duvarlarda kullanılan yoğun Roma 

Dönemi devşirme malzemeleri de bu savı güçlendirmektedir. Özellikle duvarların alt 

kısımlarında yoğun olan Roma Dönemi devşirme malzemelerinden farklı olarak, üst 

kısımlarda da Bizans Dönemi’ne ait malzemelere rastlanmaktadır. Bu da kenti 

neredeyse tam ortasından ikiye ayıran söz konusu duvarın Bizans Dönemi’nde 

yeniden yükseltildiğini ve Selçuklu Dönemi’nde güçlendirilerek, üst kısımlarının 

tekrar inşa edildiğini göstermektedir. 

 

Bu durumda, duvarın Bizans Dönemi’nde tekrar inşa edilmesinin sebebi önem 

kazanmaktadır. Bu soruya verilecek olan cevap, aynı zamanda Bizans Dönemi’ndeki 

inşa edilme tarihine de yaklaşmamızı sağlayabilir. Ancak, bu cevaba bugün için 

sadece tarihsel veriler ışığında ulaşmak mümkündür.  

 

Yılmaz, İdrisî’nin “yangın yeri” tasvirinden hareketle, kentin 11. yüzyılda bir harabe 

haline geldiğini, aynı zamanda kentin pek büyük bir nüfus barındırmadığını ve bir 

                                                 
211 Varkıvanç, A.g.m., s. 60-61. 
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hayli küçüldüğünü belirtmektedir212. Gerçekten de kent, 11. yüzyıl içinde büyük 

sıkıntılar çekmiş ve önemli kuşatmaları atlatmıştır. Attaleia, 11. yüzyıldan itibaren 

Bizanslılarla Türkler arasındaki çatışmanın merkezinde bulunmuştur. Bu dönemde 

bölgedeki Bizans egemenliği hala güçlü olsa da Attaleia çevresi Bizanslılar ve 

Türkler arasında sürekli el değiştirmiştir. Kent, Süleyman Şah tarafından yine bu 

tarihlerde (1085 yılı olarak kabul edilen213 bu kuşatma, bazı kaynaklarda 1078 olarak 

verilmiştir214) kuşatılmıştır. Ayrıca, hemen arkasından, 1182 yılında Selçuklu Sultanı 

II. Kılıçarslan’ın kenti ele geçirme girişimini de atlatabilmiştir215. Bizans 

İmparatorluğu’nun Anadolu’daki kontrolü, Aleksios Komnenos (1082-1118) 

iktidarının ilk zamanlarında büyük oranda kaybedilmiştir. 1097’deki I. Haçlı 

Seferi’nin askeri başarılarından sonra durum az da olsa tersine dönmeye başlamış, 

Anadolu’nun iç kısımlarına kadar gelen Türkler, Sakarya-Antalya hattının doğusuna 

itilmiştir. Ancak, Antalya çevresinde ve kimi zaman da doğrudan kente yönelik Türk 

saldırıları devam etmiştir216. Güvenlikten yoksun bir yerleşim yeri haline gelen 

Antalya, 1103’te Aleksios Komnenos tarafından Bizans sınırlarına dâhil edilmiş, 

ancak çok kısa bir süre sonra Türkler tarafından geri alınmıştır. 1120’de ise II. 

İoannes Komnenos (1118-1143) tarafından işgal edilen şehir, tekrar Bizans 

topraklarına katılmıştır217.  

 

Nüfusunun büyük bölümü tarafından terk edilmiş, esas korunma amacı liman 

üzerinden tanımlanan ve yakın çevredeki Bizans unsurlarına Mısır’dan veya 

başkentten gelen malların aktarımını sağlama amacıyla sadece ticareti devam 

ettirecek kadar bir gücü içinde barındıran kentin, Roma Dönemi’nde genişleme 

gösteren güney tarafının kaybedilmesine karşılık, nispeten daha kolay savunabileceği 

güçlü bir savuna hattı teşkil etmesi için bu duvarlara ihtiyaç duyacağı açıktır. 

Kuzeydeki topografik özelliklerin bir hayli karışık, hareketli ve büyük bölümünde 

                                                 
212 Yılmaz, A.g..e, s. 108. Bu tasvirin, “Roma Dönemi’nden Bizans Dönemi Sonuna Kadar Olan 
Gelişimi” başlıklı bölümde yoruma açık olduğu belirtilmişti. 
213 “Antalya”, Türk Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1971, s. 98. 
214 H. Moğol, Antalya Tarihi, Ankara 1996, s. 36. 
215 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 660. 
216 İ. Erdem, “Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir 
Yaklaşım (1)”, Adalya, S.5, İstanbul 2002, s. 166. 
217 Moğol, A.g.e., s. 37, Turan, A.g.e., s. 161; I. Demirkent, İoannes Kinnamos’un Historia’sı, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 6-8.  
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çok fazla kot farkına sahip olması nedeniyle, kentin her daim ağırlıklı olarak doğu ve 

güneydoğu tarafından saldırılara maruz kaldığı da ayrı bir durum olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında, söz konusu duvarların yeniden inşası 

için 11. yüzyıl başlarını terminus ante quem olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır. 

 

11. yüzyılın hareketli siyasi atmosferinden kaynaklanan bu yenilemeler aynı 

zamanda iç kale surlarında görülen değişik teknik ve malzeme kullanımıyla 

belirginleşen farklı yapım evreleri için de düşünülebilir. Ancak büyük bölümü teras 

duvarı şeklinde tasarlanmış ve Selçuklu Dönemi’nde bile koruma gereksinimlerinden 

ziyade daha çok ayırıcı özellik taşıyan bu duvarların yoğun devşirme malzeme 

kullanımından kaynaklı olarak, Selçuklu egemenliğinin ilerlemesiyle yeniden inşa 

edildikleri açıktır. Bu nedenle 11. yüzyıldaki değişimleri hakkında değerlendirme 

yapmak mümkün değildir. 

 

Surların, kentin Selçuklu egemenliğinden hemen önceki ve fetih sonrası durumu 

hakkında bugün çok az şey söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak kitabelerden ve kuşatma 

sırasındaki onarım zorunluluğundan hareketle, işgalin hemen ardından kapsamlı bir 

onarım ve güçlendirme faaliyetine girilmiş olduğu sürülebilir.  

 

Yılmaz’ın da dikkat çektiği gibi218, 1216 fethinden sonraya tarihlenen kitabelerin 

yalnızca kent planında “i” koduyla gösterilen iç kale surlarında bulunuyor oluşu, bu 

fethi getiren kuşatmanın kentin hangi noktasında yoğunlaşmış olduğunu ve 

kenttekilerin son savunma hattını/istihkâmını göstermesi açısından önemlidir. 

1216’da en fazla zarar gören duvarların yine iç kalenin güney kısmındakiler olduğu 

görülmektedir. Bu, yalnızca bahsi geçen duvarlar üzerindeki fetihnamenin 

varlığından değil, burç ve surların yapım tekniğinden de anlaşılmaktadır. Duvarlar 

incelendiğinde, yoğun devşirme malzemelerin yanı sıra, alt kısımlarda düzgün 

yerleştirilmiş büyük blokların kullanılmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 

duvarların ve burçların üst kısımları daha özensiz bir diziliş gösteren çok daha küçük 

moloz taşlarla inşa edilmiştir. Fetihnamenin bulunduğu burcun –kent planında i1- üst 

                                                 
218 Yılmaz, A.g.e., s. 109. 
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kısımda Bizans Dönemi’ne ait devşirme malzeme kullanımı dikkati çekmektedir 

(Resim 2). Dolayısıyla, buradaki surların 1216 işgalinden hemen sonra yoğun bir 

onarıma maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, aynı zamanda, kuşatma 

sırasındaki muazzam tahribatı göstermesi açısından da önemli bir veridir219. 

 

Bu noktadan itibaren, kenti asırlar boyunca korumuş olan duvarları –kısmen 

topografik konumlarına göre ve kronolojik bir sıralamayla– kendi içlerinde sadece 

morfolojik olarak değerlendirmenin daha anlaşılır olacağı kanaatindeyim. 

 

Kentin, kuruluş sürecinde basit ama güçlü bir savunma sistemine sahip olduğu 

tarihçe bölümünde belirtilmişti. Her ne kadar bu sistemin sınırlarını bugün için kesin 

olarak gösteremiyor olsak da yoruma dayalı yaklaşık değerlendirmeler yapabiliriz. 

Buradaki en büyük gösterge topografik özelliklerle birlikte tarihi bilgiler ve mantıki 

yorumlar olacaktır. Tüm bu veriler ışığında II. Attalos’un, kenti limanı kuşatacak 

şekilde kurmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Kendini hızla var etme çabasında olan 

bu küçük kentin deniz ticaretini ivedilikle güçlendirmeyi ve komşularının yanında 

rüştünü ispat etmeyi amaçlaması oldukça normal bir durumdur. Buradan hareketle, 

kentin ilk savunma hattının günümüzde Selçuk ve Tuzcular mahallelerini içine alan 

bölgeyi kuşatıyor olması gerekmektedir. Günümüzde –kuzeyden güneye doğru, 

sırasıyla– İmaret, Hamam Aralığı, Paşa Camii, Balıkpazarı, Hıdırlık, Kaledibi ve 

Mermerli sokakları üzerinden takip edilen ve kenti kuzeydoğu-güneybatı aksında 

ikiye bölen duvarın, Attaleia’nın kuruluş döneminde kentin doğu ve güney 

yönlerindeki dış savunma hattı olması, bu veriler ışığında akla en yakın olasılıktır. 

 

Kentin –bugün için– ortasından geçen bu duvarın malzeme ve tekniğine bakıldığında 

özellikle alt kısımlarda yer yer Roma Dönemi özellikleri görülmektedir. Ancak 

                                                 
219 Redford, Leiser, A.g.e., s. 18, dipnot 57’de buradaki burçların üst kısımlarının tonozlu inşa edilmiş 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Çünkü bu burçlarda tonozlu üst örtü ile zemin arasında ahşap bir kat 
bulunduğu, duvarların orta kısmındaki kiriş yuvalarından anlaşıldığı belirtilmektedir. Yazının 
müellifleri bu durumu çabuk yapılan bir inşaatın göstergesi ve burçların büyük oranda yeniden 
yapılmış olduğunun delili olarak kabul etmektedirler. Ancak burçların üst örtülerinin tonozlu olması 
ve ara katlarının bulunması genel bir yapım tekniğidir. Kent planında “o” ile kodlanmış olan kentin 
ortasındaki surun bazı yerlerinde de yapısal benzerlikler bulunmaktadır. Buradaki surların yeniden 
inşasında, yapım farklıları kapsamında fetihnamenin varlığı, tarihleme için terminus post quem olarak 
değerlendirilmesi yeterli bir veridir. 
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duvarın geneli I. Alâeddin Keykubad zamanında yaşanan yoğun imar faaliyetleri 

zamanında yapılmış olmalıdır. Mermerli Park’tan başlayan bu surda, kent planında 

o1220 ve o2 ile gösterilmiş bulunan burçlar (Resim 3-7) üzerinden alındığı bilinen ve 

bugün Antalya Müzesi’nde bulunan kitabeler 622/1225 tarihlidir221. Dolayısıyla, bu 

duvarın Hellenistik kentin dış duvarı olduğu ancak kapsamlı arkeolojik araştırmalar 

sonucunda kesinleşebilir. Ancak, yukarıda da bahsedildiği gibi, limanı koruma 

üzerine kurulmuş bir kent modeli olduğu varsayıldığında, dış savunma hattı olarak en 

uygun yerin burası olması gerekmektedir. Bununla birlikte, duvarın özellikle alt-orta 

kısımlar ve topografik özellikler, buranın Bizans Dönem’inde –gereksizleştiği için– 

teras duvarı işlevi kazanmış olabileceği izlenimini vermektedir. Ayrıca bu düşünceyi 

destekleyen bir diğer veri de yukarıda yine Varkıvanç alıntısıyla bahsedilen, 

Mermerli Plajı’nın güneyinde, kayalıkların eteği boyunca izlenebilen traverten 

duvarlardır. Bu duvarlar olasılıkla kentin Hellenistik Dönem deniz surunu 

oluşturmaktadır. Buradan hareketle, Hellenistik Dönem’de surların güney tarafını da 

kapsayacak şekilde limanı üç taraftan kuşatıyor olduğu söylenebilir. 

 

o1’den itibaren kuzeydoğuya devam eden orta sur duvarı üzerinde Mermerli 

Sokak’la Kaledibi Sokak’ın köşesinde yakın bir noktada, günümüze ulaşmamış bir 

burcun varlığı görülmektedir. o1 ya da o2’ye ait olduğu düşünülen ve günümüzde 

Antalya Müzesi’nde bulunan kitabede “Ulu Sultan, Yüce Şahlar Şahı, milletlerin 

dizginlerinin sahibi, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, Dünyanın ve Dinin 

Yücesi, şehit Sultan Keyhüsrev oğlu Keykubad’ın –Allah onun Sultanlığını ebedi 

kılsın– devletli günlerinde, bu yapı son buldu” ifadesinden –tarih olmasa da– diğer 

burçlarla aynı tarihte, 622/1225 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır222. o1 Burcu’nun 

üst kısmı yıkılmış olmakla birlikte alt yapısı günümüze ulaşmıştır. o2 Burcu’nun da 

                                                 
220 36° 52′ 57.6″ K / 30° 42′ 10.9″ G 
221 o1 üzerinde bulunduğu bilinen kitabede “Lütûf Allahındır. Bu yapı Ulu Sultan, Yüce Şahlar Şahı, 
karanın ve iki denizin Sultanı, Dünyanın ve Dinin Yücesi, fetih babası, mutlu şehid Sultan 
Keyhüsrev’in oğlu Keykubad –Allah Sultanlığını kalıcı kılsın– günlerinde son buldu sene 622” 
yazmaktadır. o2 üzerinde bulunduğu bilinen kitabede ise, “Mübarek yapı(yı), Ulu Sultan, Yüce Şahlar 
Şahı, milletin dizginlerinin sahibi, karanın ve denizin sultanı, Dünyanın ve Dinin Yücesi, fatih babası, 
Keyhüsrev oğlu Keykubad –zaferi kutlu olsun– emretti sene 622” yazısı bulunmaktadır. Yılmaz, 
A.g.e., s. 110 ve 141. 
222 Yılmaz, A.g.e., s. 110 ve 141. 
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sadece bir bölümü ayaktadır ve mimari özelliklerinden dolayı bir kapı burcu olması 

kuvvetle muhtemeldir. 

 

Buradan itibaren sur, özellikle Kaledibi Sokak üzerinden yaklaşık 50 m boyunca 

kesintisiz izlenebilmektedir (Resim 8). Ancak bu bölümdeki duvarlar, güneydoğu 

yönündeki üst kotu destekleyen teras/istinat duvarları halini almış, burçlar dışında üst 

kısımları günümüze ulaşmamıştır. Bu alanda, kent planında o3223 ile gösterilen burç 

(Resim 9-11), günümüzde Bademaltı adlı bir işletmenin bahçesinden ve Kaledibi 

Sokak’tan görülebilmektedir224. Benzer şekilde, diğer burçlar ve duvarın büyük 

bölümü yapılaşma nedeniyle günümüze tam olarak ulaşmamıştır. Aynı mekânın 

kuzeydoğu tarafında ve bu tesisin mutfak kısmı olarak kullanılan bölümü de bir aynı 

sura ait bir burç kalıntısıdır (Resim 12). 

 

Kent planında o4225 (Resim 13-15) olarak gösterilen burcun hemen güneybatısındaki 

duvar üzerinde bulunan kitabede, “Bu yapıyı, Ulu Sultan, Dünya’nın ve Din’in 

Yücesi, fetih babası, Şehid Sultan Keyhüsrev’in oğlu Keykubad –zaferi kutlu olsun– 

(zamanında) zayıf kul Yavi oğlu Kelük resmetti (çizdi) sene 622” yazmaktadır226 

(Resim 16-17). o4 burcunun üzerinde yer alan ve kullanılan devşirme malzemelerle –

özellikle birbirinden farklı iki adet Bizans Dönemi konsoluyla– dikkat çeken 

kitabede ise, “Bu yapıyı, Ulu Sultan, Dünya’nın ve Din’in Yücesi, fetih babası, Şehid 

Sultan Keyhüsrev’in oğlu Keykubad –zaferi kutlu olsun– (zamanında) zayıf kul 

Sinbad Konevî oğlu Kölükvan resmetti (çizdi) sene 622” ifadesi bulunmaktadır227 

(Resim 18). Günümüzde üstü kiremit örtülü olan bu burcun hemen kuzeydoğusunda 

bulunan ve kent planında o5 olarak adlandırılan228 Balıkpazarı Burcu ve kapısıyla 

bağlantılı düşünmek doğru olacaktır. Çünkü “o” koduyla adlandırdığımız surun 

hemen hemen ortasına denk gelen bu kapı ile burçların önemli işlevleri olması 

gerekmektedir. Bu iki burcu, ortasındaki, daha doğru bir ifadeyle o5 burcunu da 

                                                 
223 36° 52′ 59.6″ K / 30° 42′ 17.0″ G 
224 Kılıçarlan Mahallesi, 115 Ada, 7 Parsel 
225 36° 53′ 04.3″ K / 30° 42′ 17.1″ G 
226 Yılmaz, A.g.e., s. 110 ve 141. 
227 Yılmaz, A.g.e., s. 111 ve 142. 
228 36° 53′ 02.4″ K / 30° 42′ 21.1″ G 
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içeren kapıyı izleyen güçlü birer nöbethane/kontrol burcu olarak tanımlamak yanlış 

olmayacaktır (Şekil 5). 

 

Yılmaz’ın Ahmed Tevhid’den alıntılarından biri olan ve o5 burcunun 

kuzeydoğusundaki burca ait olarak tanımladığı kitabe tam olarak okunamamıştır ve 

bugün nerede olduğu bilinmemektedir229. Bu burç, yapılaşma nedeniyle günümüze 

ulaşmamıştır. Artık olmayan bu burçla birlikte o4 Burcu, hemen kuzeydeki burç ile 

doğrudan ilişkili düşünülmelidir. Çünkü, günümüzde Balıkpazarı Sokak ile Hıdırlık 

Sokak’ın birleştiği köşede bulunan ve alt katı fırın olarak kullanılan binanın yerinde 

olması gereken bu burç, olasılıkla kent planında o5 olarak gösterilen Balıkpazarı 

Burcu ya da Burç Kapısı olarak adlandırılan burca yapısal bir karşılık oluşturması 

gerekmektedir. Kent planında o4 burcunun bulunduğu duvarın doğrultusu ile, 

Balıkpazarı Burcu (o5)’nun hemen kuzeyinden başlayan duvarın istikameti 

karşılaştırıldığında, bu alanda kapıya olanak sağlayacak bir mimari düzenlemeye 

ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

 

Kent planında o5 olarak adlandırılan Balıkpazarı Burcu’na geçmeden, bu alanla ilgili 

farklı bir noktaya değinmek gerekmektedir. Kaleiçi’nin yerleşme planı 

incelendiğinde görüleceği gibi, günümüz sokak ve caddeleri, mevcut surlarla koşut 

olarak varlıklarını devam ettirmektedir. Günümüzde de bir yaşam alanı olan pek çok 

antik bölgede olduğu gibi, Kaleiçi’nde de geçmişin dokusu, modern yaşamın 

sınırlarını belirleyen temel ögedir. Bugünün sokaklarını, bu nedenle, kentin tarihi 

yerleşimi hakkında fikir veren önemli kentsel unsurlar olarak düşünmek yerinde 

olacaktır. Özellikle Kaleiçi’nde yakın zamanda gerçekleştirilen (güncel) yapılaşma 

ve yol çalışmaları dışında, modern kentin tarihi dokuyu büyük oranda takip ettiği 

görülmektedir. Buradan hareketle, Mermerli Banyo Sokak’ın –pekala– o4 Burcu’nun 

kuzeydoğusunda olması gereken, ancak günümüze ulaşmamış olan burçtan başlayan 

bir sur/duvar hattını tanımlaması kuvvetle muhtemeldir. Kent planında da 

görülebileceği gibi, 119 Ada içinde 21 numaralı parseli oluşturan duvar, Balıkpazarı 

Sokak’ın köşesinde kuzeybatı yönünde kırılmaktadır. Buradan, Mermerli Banyo 

                                                 
229 Yılmaz, A.g.e., s. 111 ve 142. 
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Sokak’a kadar devam ettiği ve bu sokak üzerinde günümüze ulaşmayan duvarlarla 

bir ya da iki mahalle oluşturulmuş olması, özellikle kentte olduğu bilinen ve bir 

duvar ile diğerlerinden ayrılmış olan Yahudi mahallesi ile garnizonu tanımlayabilir. 

Bu durumda, “o” olarak tanımladığımız sura kuzey yönünden bitişik bir mahallenin 

varlığı, o5 Burcu’yla çevresindeki burçların önemini daha da arttırmaktadır. Bu, aynı 

zamanda, o4 Burcu ile o5 Burcu’na verilen önemi ve birbirleriyle olan savunma 

amaçlı ilişkiyi de açıklamaktadır. Ancak, bugün için bir varsayım olarak 

değerlendirilmesi gereken bu düşünce, ancak 119 ve 117 numaralı adalarda yapılacak 

arkeolojik çalışmalar ile aydınlatılabilir. Bununla birlikte, alandaki yapılaşmanın 

boyutu, bugün için böylesi çalışmalara imkân vermeyecek kadar büyüktür.  

 

Kent planında o5 olarak gösterilen ve Balıkpazarı Burcu ya da Burç Kapısı olarak 

adlandırılan burç, Balıkpazarı Sokak ile Mescit Sokak’ın birleştiği köşede, Paşa 

Camii Sokak’ın güneybatı devamında bulunmaktadır (Resim 19-21). Günümüzde 

Antalya Müzesi’nde bulunan ve burcun güney cephesinde olduğu bilinen 

kitabesinde, “Ulu Sultan, Dünya’nın ve Din’in Yücesi, fetih babası, Şehid Sultan 

Keyhüsrev’in oğlu Keykubad –zaferi kutlu olsun– (zamanında) zayıf kul Kuki (çizdi) 

sene 622” yazmaktadır230. Bir kapı olduğu muhakkak olan bu yapının yüksekliği 

12.67 m’dir ve en geniş yerinde duvar kalınlığı 2.00 m’yi bulmaktadır. 1955 yılına 

tarihlenen bir fotoğrafta güney kapı üzerinde sivri kemer, gerçekleştirilen restorasyon 

çalışmaları sırasında yok edilmiştir231. 56 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan bu burç 

günümüzde bir hediyelik eşya mağazası olarak kullanılmaktadır. 

 

o5 Burcu’ndan itibaren, kuzeydoğuya devam edildiğinde Paşa Camii Sokak üzerinde 

büyük oranda tahrip edilmiş ve kısmen izlenebilen duvarlar görülmektedir. Surun bu 

bölümünün büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır. Bununla birlikte, kent planında o6 

olarak gösterilen bu burca doğru surlar görülebilmektedir232. Bu surların hemen 

kuzeydoğusunda bulunan ve günümüzde büyük oranda yıkılmış olan burcun (o6) 

(Resim 22-23). üzerinde olduğu bilinen ve bugün kayıp olan kitabede de, “Ulu 

                                                 
230 Yılmaz, A.g.e., s. 111 ve 142. 
231 Sönmez, A.g.e., s. 170. 
232 36° 53′ 06.7″ K / 30° 42′ 23.3″ G 
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Sultan, Dünya’nın ve Din’in Yücesi, fetih babası, Şehid Sultan Keyhüsrev’in oğlu 

Keykubad’ın devletli günlerinde –Allah onun hizmetini aziz kılsın– zayıf kul Tuğrul 

sene 622” yazmaktadır233. 

 

Buranın biraz daha ilerisinde o7 Burcu  (Resim 24-28) bulunmaktadır. Kuzeydoğu 

yönündeki duvarları da günümüze ulaşmış olan bu burcun üzerinde olduğu bilinen, 

fakat bugün kayıp olan kitabedeki, “Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed 

Allah’ın elçisidir. Lutûf Allah’ındır. Bu yapı, Ulu Sultan, Dünya’nın ve Din’in 

Yücesi, karanın ve iki denizin Sultanı, fetih babası, Şehid Sultan Keyhüsrev’in oğlu 

Keykubad –zaferi kutlu olsun– (zamanında) aciz kul Şamlı Bayram (tarafından) 

emredildi sene 622” ifadesinden234, bu duvarların da  yine 1225 tarihinde inşa 

edildiği anlaşılmaktadır. 

 

Orta sur üzerinde kuzey yönünde bir sonraki kalıntılar kent planında o8 olarak 

gösterilen yerde bulunmaktadır. Çok az kısmı günümüze ulaşmış bu kalıntıların diğer 

duvarlarla aynı eksen üzerinde bulunmasından kaynaklı, dış surla birleşimi sağlayan 

bölümü olarak, orta sura dâhil etmek yerinde olacaktır. Yılmaz’ın belirttiği ve 

günümüzde Antalya Müzesi’nde bulunan kitabe de 145 Ada, 24 parseldeki bu 

kalıntılara ait olması kuvvetle muhtemeldir. Kitabede, “Bu yapı(yı) Ulu Sultan, Yüce 

Şahlar Şahı, Dünyanın ve Dinin yücesi, Karanın ve Denizin Sultanı, fetih babası, 

şehit Sultan Keyhüsrev oğlu Keykubad –Allah zeferlerini kutsasın– emretti, zayıf kul 

Ebubekir oğlu Yahya sene 622” yazmaktadır235. 

 

Günümüzde İmaret Kapısı olarak adlandırılmış olan ve buradan başlayarak 

Balıkpazarı Burcu’na (o5’e) kadar uzanan Mescit Sokak’ın başlangıcında, Hamam 

Aralığı Sokak üzerinde bulunan o9 Burcu236 ile iki yanında yaklaşık 5 m kadar 

izlenebilen duvarları, orta sur duvarının kuzeydoğu yönündeki son bölümünü 

oluşturmaktadır (Resim 29). Yine Yılmaz, Ahmed Tevfik’e dayanarak verdiği 

bilgilere göre, İmaret Kapısı’ndaki bir burca ait olması sebebiyle, bu burca ait olduğu 
                                                 
233 Yılmaz, A.g.e., s. 112 ve 143. 
234 Yılmaz, A.g.e., s. 111 ve 142-143. 
235 Yılmaz, A.g.e., s. 112 ve 143. 
236 36° 53′ 11.7″ K / 30° 42′ 26.3″ G 
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düşünülen kitabede, “Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir. 

Lutûf Allah’ındır. Bu yapı, ulu Sultan, Dünyanın ve Dinin Yücesi, karanın ve denizin 

Sultanı, fetih babası, Şehid Sultan Keyhüsrev oğlu Keykubad’ın –zaferi kutlu olsun– 

emretti, zayıf kulu Kara Sungur sene 622” yazmaktadır237. Kitabe bugün in-situ 

olarak görülebilmektedir238.  

 

Orta sur duvarı ile kent planında “d” olarak adlandırılan dış surun İmaret Kapı 

çevresindeki birleşme yeri yapılaşma nedeniyle ortadan kalkmıştır. Özellikle 143 

Ada üzerinde inşa edilen yemek/fast food dükkanlarının bulunduğu ve estetikten 

oldukça uzak olan büyük bina surun birleşim yerinin üzerine inşa edilmiştir.  

 

Sultan Keykubad’ın emriyle aynı tarihte, farklı kişiler tarafından tasarlanan/inşa 

edilen duvarlar, pek çok kişi tarafından organize edilen, oldukça kapsamlı bir yapım 

faaliyetini göstermektedir. Kitabelerde 1225’teki bu onarım sadece orta sur (o) 

üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bu yeni bir savunma sistemine olan 

gereksinimi gösterdiği gibi daha önce zaafların giderilmesini de amaçlıyor olmalıdır. 

 

İlk kentin kuzey dış savunma duvarının yerini, yine topografik özelliklerden ve 

günümüze kalan duvarlardan hareketle ancak yorumlayabiliriz. Surların, kuruluş 

döneminde limanı kuşatacak şekilde konumlandırıldığı düşünülürse, Cumhuriyet 

Caddesi’nin üzeri güçlü bir savunma hattı için en uygun yer olarak 

değerlendirilebilir. Üstelik bu alanda d1 ve d2 olarak adlandırılan iki önemli burcun 

devam çizgisi yine Cumhuriyet Caddesi’ne doğru uzanan bir sur hattını 

tariflemektedir. Dolayısıyla, kuvvetle muhtemel ki Bizans Dönemi’nde surların d1 

Burcu’nun batısına doğru devam ettiği, bu cadde üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nı 

geçtikten sonra, topografyanın henüz dikleşmediği İskele Caddesi ve Cumhuriyet 

Caddesi’nin birleştiği alana yakın bir yerden ya da tam da buradan kırılarak, yakın 

bir zamanda yapılmış olan anfi tiyatro istikametinde devam ettiği ve buraya yakın bir 

yerde sonlandığı düşünülebilir. Surun bu özelliğinin kentin kuruluş dönemi için de 
                                                 
237 Yılmaz, A.g.e., s. 112 ve 142. 
238 Kitabenin iki yanında mermer üzerine işlenmiş ve ortasında madalyon içinde haç motifleri olan 
levhalarla birlikte, kitabenin alt tarafında bulunan yanyana yerleştirilmiş yedi adet sütun gövdesi ve 
biraz daha alttaki korint başlık oldukça dikkat çekicidir. 
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geçerli olduğu düşünülmelidir. Kaleiçi’nin tek caddesi ve kesintisiz devam eden en 

uzun “yolu” olan İskele Caddesi’nin Cumhuriyet Caddesi’ne açıldığı alan kentin batı 

kapısı olarak tanımlanabilir. Ancak bu alanda herhangi bir kalıntı ya da belge 

günümüze ulaşmış değildir ve buraya dair bütün düşünceler birer varsayım olarak 

kabul edilmelidir. Aynı şekilde, eski bir fotoğrafta görülen Mevlevihane’nin hemen 

dışında, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki duvarları, surun Cumhuriyet Caddesi 

üzerinde devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, kent planında i5239 

(Resim 30-31) olarak gösterilen güçlü burcun hemen batısında devam eden 

duvarların Bizans Dönemi özellikleri taşıması da bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. 

 

Bununla birlikte, Yılmaz, dış surun yaklaşık olarak Cumhuriyet Parkı’nın batısında 

güneye kırılarak, bugün birer turizm tesisi olan Tekeli Konakları yakınlarında deniz 

surlarıyla birleştiğini savunmakta, kent planında i5 olarak adlandırılan güçlü 

duvarların bu birleşimi tanımladığını belirtmektedir240. Bu tespiti önemli bir olasılık 

olarak değerlendirmekle birlikte, birkaç nedenden kaynaklı olarak dış surun İskele 

Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin kesişimine kadar devam ettiği fikri daha ağır 

basmaktadır. Çünkü –öncelikle– dış surun, Cumhuriyet Parkı’nın batısı gibi oldukça 

sarp bir yerden güneye kırılması, ciddi bir savunma zafiyeti anlamına gelecektir. 

İtiraz edilecek diğer noktalar da günümüzde bir teras/istinat duvarı işlevi kazanmış 

olan ve kent planında i5 Burcu’nun hemen doğusunda devam eden duvarın konumu 

bu tespitle açıklanamayacağı gibi, bir savunma unsuru olarak dış surla –başta mimari 

anlamda– ilişkilerini tanımlamanın da oldukça zor olduğudur. Bununla birlikte, 

1950’li yıllara tarihlenebilecek eski fotoğraflarda (Resim 32), surların i5’in batısında 

devam ettiği ve güney yönünde kırılma noktasının çok daha ileride olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, Lanckoronski’nin çizdiği ve özellikle surların vurgulandığı 

kent planında da kentin kuzeybatısındaki surların çok daha batıdan deniz tarafına 

yönelmeye başladığı görülmektedir (Şekil 7). Benzer bir şekilde Süleyman Fikri 

Erten’e ait olan Antalya tahkimat planında da dış surların İskele Caddesi’nin 

başlangıcında kesildiği görülmektedir (Şekil 6). Bu konuda bir diğer unsur da İskele 

Caddesi’nin bu istikamette kent dışına açılan yegâne yol olduğu kabul edildiğinde, 

                                                 
239 36° 53′ 09.1″ K / 30° 42′ 10.6″ G 
240 Yılmaz, A.g.e., s. 109. 
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savunma hattının bu yolu içerecek ya da destekleyecek nitelikte olma 

zorunluluğudur. Bu nedenle, kentin bu tarafındaki günümüze ulaşmayan surun, 

olasılıkla çok eski zamanlardan beri aynı güzergâha sahip olan İskele Caddesi’ni 

kapsadığını düşünmek yanlış olmayacaktır.  

 

Kentin kuzey yönden dış suruna ait çok az yapı günümüze ulaşabilmiştir. Bunlardan 

ilki kent planında d1241 olarak adlandırılmış olan burçtur (Resim 33-34). Burcun 

kitabesinde, “Bu mübarek burcu Yüce Sultan, Ulu Şahlar Şahı, milletlerin 

dizginlerinin sahibi, Dünya Sultanlarının Sultanı, Arap ve Acem hükümdarlarının 

efendisi, Dünyanın ve Dinin yardımcısı, fetih babası, Keykubad oğlu Keyhüsrev(in) 

–Emîr’ül-müminin– devletli günlerinde, Rabbinin rahmetini isteyen zayıf kul Said 

oğlu Ebubekir emretti sene 642242” ifadesinden 1244-45 tarihinde, yani II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim 35).  

 

Bu burcun hemen doğusunda bulunan ve kent planında d2243 olarak gösterilen burcun 

(Resim 36-37) ise daha erken bir tarihte onarıldığı üzerindeki kitabeden 

anlaşılmaktadır. Kitabede, “Bu mübarek burcu Yüce Sultan, Allah’ın yeryüzündeki 

gölgesi, Arap ve Acem Sultanlarının Sultanı, Dünyanın ve Dinin yardımcısı, fetih 

babası Keykubad oğlu Keyhüsrev –Emîr’ül-müninin ortağı– devletli günlerinde 

emretti sene 636244” yazmaktadır (Resim 38). Buradan, bu burcun 1238-39 yılında 

yani aynı şekilde II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında onarıldığı anlaşılmaktadır. 

Bugün, Antalya Müzesi’nde bulunan ve bu iki burcun yakınlarında olan, fakat 

günümüze ulaşmayan bir burca ait kitabede de yine 642/1244-45 tarihi 

bulunmaktadır245. 

 

Günümüze kent surları arasında en fazla dikkat çekeni şüphesiz d3 olarak 

adlandırılan ve Saat Kulesi olarak bilinen burçtur (Resim 39-40). Burcun güney 

tarafında seğirdime açılan kapı ve terasın bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ayrıca 

                                                 
241  36° 53′ 13.3″ K / 30° 42′ 16.8″ G 
242 Yılmaz, A.g.e., s. 112-113 ve 143. 
243 36° 53′ 12.3″ K / 30° 42′ 18.3″ G 
244 Yılmaz, A.g.e., s. 111 ve 143. 
245 Yılmaz, A.g.e., s. 113 ve 143-144. 
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burcun alt kısmı üstteki –muhtemelen saat kulesi yapılırken eklenen üst katı– 

bölümden ayıran, inci-boncuk ve yumurta dizilerinden oluşan arşitrav bloğu surlarda 

kullanılan devşirme malzemeler arasında, bu şekilde kullanılan ender örneklerdendir 

(Resim 41). 

 

d3 Burcu’ndan sonra surun ne şekilde devam ettiği söylemek bugün için imkânsızdır. 

Ancak 143 Ada üzerine inşa edilmiş olan restoran ve küçük yemek salonlarından 

oluşan binanın bulunduğu yerden ya da olasılıkla İmaret Sokağı izleyerek devam 

ettiği ve o9 olarak tanımlanan burcun yakınında orta surla birleştiği düşünülebilir. 

Buraya kadar olan kısımda incelenen duvarlar, büyük olasılıkla,  kentin kuruluş 

zamanındaki sınırlarını göstermektedir. 

 

Dış sura ait bir sonraki kalıntılar günümüzde İmaret Kapısı olarak adlandırılan alanın 

hemen güneydoğusunda bulunmaktadır. Atatürk Caddesi üzerinde, 140 Ada 16 

Parsel üzerinde bir otoparkta bulunan duvarın yaklaşık 15 m kuzeydoğu 

tarafındaki/önündeki kalıntılar tüm savunma hattı boyunca gömlek surunun 

görüldüğü bugüne ulaşmış ender duvarlardır. Temel seviyesinde izlenebilen gömlek 

suru yaklaşık 10 m uzunluğundadır. Atatürk Caddesi üzerindeki duvarlar, duvarlar 

dış sur hattı üzerinden aralıklarla izlenerek kentin günümüze ulaşmış yegâne anıtsal 

kapısı olan Hadrianus Kapısı’nın kuzeyindeki burca kadar devam etmektedir. 

 

Bu çalışmada, Hadrianus Kapısı ayrı bir başlık altında incelenmektedir. Ancak bu 

anıtsal kapının her iki tarafındaki duvarlar ve burçların, özellikle dış surunun 

tarihlendirilmesi açısından önemi büyüktür (Resim 42). Çünkü, Kaleiçi’nin Roma 

Dönemi’ne ait en önemli yapısı, 129 yılında Attaleia’ya gelen İmparator Hadrianus 

(117-138) adına inşa ettirilen Hadrianus Kapısı’dır246.  

 

2. yüzyılda kentin önde gelen bir ailesine mensup Iulia Sancra adlı bir kadının, 

Hadrianus Kapısı’nın güneyindeki kuleyi (Resim 43) kendi parası ile yaptırdığı 

                                                 
246 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
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bilinmektedir247. Bu, Kaleiçi’nde ilk inşası yazıt yoluyla tarihlendirilebilen yegâne 

burçtur. Fakat bu burcun, teknik, işçilik ve malzeme açısından değerlendirildiğinde 

Kaleiçi’ndeki diğer burçlarla büyük benzerlikler taşıdığı kolayca görülebilir. Buradan 

hareketle, başta surlar olmak üzere, kentte 2. yüzyılın ilk yarısından itibaren oldukça 

kapsamlı ve kentin geneline yayılan bir imar faaliyeti gerçekleştirildiği düşünülebilir. 

Hadrianus Kapısı’nın iki yanındaki kulenin mimari özelliklerinin aynı olması, 

beraber inşa edildiklerini göstermektedir. Benzer şekilde, d4, d5, d6 ve d7 ile 

gösterilen burçlarla (Resim 44-45), aralarındaki duvarların –hatta kentin bugün 

izlenebilen doğu surlarının tamamının alt yapısının– aynı şekilde olmasından ve inşa 

tekniklerinin benzerliğinden bunların da 2. yüzyılda inşa edilmiş oldukları 

söylenebilir.  

 

Hadrianus Kapısı çevresindeki sur yapısının benzerliğiyle beraber, özellikle Yenikapı 

civarındaki surların inşa tekniğindeki farklılıklar ve duvar örgüsünde devşirme olarak 

kullanılan kitabeler gibi yapı malzemeleri surların daha sonraki dönemlerde yeniden 

ele alındığını göstermektedir. Bu alandaki önemli kalıntılardan biri de 876 Ada, 51. 

ve 52. parsellerde bulunan ve eTV binasının hemen önünde Atatürk Caddesi’nin 

üzerinde yer alan duvar kalıntılarıdır248 (Resim 46-47). Burası gömlek suru ile kenti 

kuşatan dış surun birlikte görüldüğü tek yerdir. Büyük oranda tahrip edilmiş 

olmalarına ve günümüzde otomobil park yeri olarak kullanılmasına karşın sur 

hattının tespitinde oldukça önemli olan bu kalıntılar eski fotoğraflarda kalan gömlek 

surunun günümüze ulaşmış iki kalıntısından biridir. Bu alandaki kalıntılar 

günümüzde Yenikapı olarak tanımlanan yere kadar devam etmektedir. Yenikapı’nın 

hemen kuzeydoğusunda bulunan yüksek duvarlarda, mimari malzeme 

farklılıklarından kaynaklı, başta Selçuklu Dönemi eklemeleri olmak üzere, surlar 

üzerindeki onarım ve değişimleri somut olarak görmek mümkündür (Resim 48-50). 

 

Yenikapı’yı geçtikten sonra batıya yönelen duvarların büyük bölümü günümüze 

ulaşamamıştır. Özellikle Kadirpaşa Sokak’ın iki tarafındaki yoğun yapılaşmadan 

kaynaklı olarak bu alanda surların batıya yöneldiği yeri tespit etmek için yine 

                                                 
247 Bosch, Altan, A.g.m., s. 123. 
248 36° 52′ 57.3″ K / 30° 42′ 30.9″ G 
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modern kent planına bakarak yorum getirmek dışında bir seçenek bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bölgede gerçekleştirilecek arkeolojik çalışmaların alana dair 

oldukça önemli veriler sunacağı açıktır. Bugün için kentin güney dış savunma 

hattının, doğu surlarının Kadirpaşa Sokak’ın hemen doğusunda batıya yönelerek 

oluştuğunu söyleyebiliriz. 

 

Kentin batı duvarlarından günümüze çok az kalıntı ulaşmıştır. Bunların sonuncusu 

günümüzde itfaiyeye ait olan alan çevresinde görülmektedir. 105 Ada içindeki bu 

kalıntılar arasında kent planında d8 olarak gösterilen burcun her iki tarafına yaklaşık 

10 m devam eden duvarlar bulunmaktadır. Kentin batı surları, aşağıda ayrı bir 

başlıkta incelenecek olan Hıdırlık Kulesi ile sonlanmakta ve burada kuzey yönüne 

devam eden deniz surları başlamaktadır. 

 

Deniz surları, 96 Ada, 18 Parsel üzerinden başlamakta ve Mermerli Plajı’nı geçip 

kesintisiz olarak limanı çevrelemektedir. Kent planında d10 ve d11 olarak gösterilen 

iki burç, limanın güney tarafındaki en önemli burçlardır (Resim 51-54). Üzerindeki 

turistik tesisin yerinde geçmiş yıllarda bulunan konaktan kaynaklı olarak Mermerli 

Konak Burcu olarak da adlandırılan d10 burcu ile d11 burcunun arasındaki duvarlar 

bu alanda kara deniz ilişkisi açıklayacak mimari özelliklerden yoksundur. Ancak, 

kent gelişimi kapsamında değinileceği üzere, kentteki garnizonun doğrudan denizle 

ilişkisini sağlayan geçitlere sahip olmaları gerektiği açıktır. 

 

Limanın doğusuyla güneyinin sarp yapısı, buradaki savunma sistemini belirleyen en 

önemli özellik olmuş ve Antalya limanı bu özelliğiyle de oldukça korunaklı bir 

ticaret alanı haline gelmiştir. Limanı doğu yönünde sınırlayan görkemli duvarlar d11 

ve d12 (Resim 55) burçlarının devamında, d13 olarak adlandırılan burçtan (Resim 

56-58)  başlayarak, Kırkmerdiven’de (Resim 59-61) sonlanmaktadır. (Resim 62) 

Deniz surunun en görkemli yapısı kent planında d14 olarak gösterilen burç ve 

çevresidir. (Resim 63-65).  Bu burç, limanın doğu surunun ortasında 153 Ada 18 

Parsel üzerinde yer almaktadır. Girişi Mermerli Sokak’ta bulunan bir turizm tesisi 

olarak işlev kazanmış olan bu yapıda galeri bölümü ile seyirdim terasına bağlantılar 

günümüze kadar ulaşmıştır. Yoğun onarım ve restorasyon geçirdiği anlaşılan bu 
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büyük burcun güney ve doğu tarafında görülen yoğun devşirme malzeme kullanımı 

dikkat çekicidir. Bu yöndeki yüzleri üzerinde, üst kısımdaki dendanlara yakın 

yükseklikte korniş şeklinde düzenlenmiş devşirme malzemenin stadion koltukları 

olarak da tanımlanmaktadır249 (Resim 66). 

 

Kent planındaki d15 Uzunçarşı Sokak’ın bitiminde yer alan doğu-batı doğrultulu 

sura güney yönden bitişik olarak inşa edilmiş olan, günümüzde Kırkmerdiven olarak 

adlandırılan ve kentin limana açılan en önemli kapılarından biri olan bölümün hemen 

batısında yer almaktadır. Gerçekte bir burç olarak değerlendirilemeyecek olan bu 

duvar, Kırkmerdiven’in güvenliğini sağlamak için deniz tarafına doğru çıkıntı 

yaptığından bir kule özelliği kazanmıştır (Resim 67). Bu köşe burcudan itibaren 

surlar kuzeye kırılmakta ve İskele Kapı’yla beraber i5 Burcu’na kadar kesintisiz 

devam etmektedir (Resim 68). Bu noktadaki en önemli kalıntılardan biri de İskele 

Caddesi’nin limanın kuzey kıyısı eksenine kırıldığı noktadaki, dış surlardan batıya 

doğru devam ettiği anlaşılan dış deniz surlarının başlangıcıdır (Resim 69). 

 

Kentin kurulduğu zamanlardan itibaren iç kale/akropol özelliğini korumuş olan ve 

Selçuk mahallesi sınırlarında bulunan alanın savunma sistemi büyük oranda 

izlenebilmektedir. İç kalenin güney duvarı başlangıcında bulunan ve kent planında 

i1250 ve i2 ile adlandırılmış olan iki burç, özellikle üzerlerindeki 1216 fethine ait 

fetihnamenin varlığı ve konumları gereği oldukça önemlidir251 (Resim 70). Yapısal 

özellikleri nedeniyle farklı dönemlerde pek çok onarım gördükleri anlaşılan, fakat 

duvar örgüsünde kullanılan mimari parçaların en geç Geç Hellenistik ve Roma 

Dönemi’ne (2.-3. yüzyıl) ait olmasından kaynaklı olarak buradaki savunma siteminin 

Bizans Dönemi’nde inşa edildiği ve Selçuklu Dönemi’nde büyük bir onarım gördüğü 

söylenebilir252. 

 

                                                 
249 Sönmez, A.g.e., s. 75. 
250 36° 53′ 04.6″ K / 30° 42′ 14.3″ G 
251 Fetihname ve burçlar için, S. Redford, G. Leiser, Taşa Yazılan Zafer Antalya İçkale 
Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi, Adalya Ekyayın Dizisi 7, Antalya 2008. 
252 Varkıvanç, A.g.m., s. 57. 
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İç kale duvarları, kendilerine bitişik inşa edilmiş çok sayıda yapıyla birlikte, İzmirli 

Ali Efendi Sokak ile Uzun Çarşı Sokak arasından İskele Caddesi’nin başına kadar 

devam etmektedir. Kent planında i3 olarak gösterilen ve 157 Ada 7 Parsel üzerinde 

bulunan burcun batısında, daha sonraki dönemlerde kapatıldığı anlaşılan kemerli bir 

kapı bulunmaktadır. Bu alandaki duvarlar, Paşa Camii’nin batısında bulunan i4 

Burcu’yla sona ermektedir. Bu nedenle, iç kalenin kuzeydoğu sınırı bugün için 

izlenememektedir (Resim 71-72). 

 

İç kalenin kuzey duvarları büyük oranda günümüze ulaşmıştır. i5 olarak gösterilen 

güçlü burcun hemen doğusunda devam eden duvarların üst kısımları yıkılmıştır 

(Resim 73) ve günümüzde birer istinat duvarı halini almışlardır. Kent planında i6 

olarak gösterilen iç kale kuzey duvarının bu şekilde görülmesinin bir nedeni de 

kuzey taraflarının doldurularak üstteki alanın Cumhuriyet Meydanı olarak inşa 

edilmesidir. Buradan itibaren surlar Yivli Minare’nin kuzeybatı arkasına kadar 

etmekte ve burada sonlanmaktadır (Resim 74-75). Bu noktadan itibaren surlar d1 ve 

d2 burçlarının altından devam ederek İskele Caddesi’ne ulaşıyor olmalıdır. 

Gerçekten de tam bu noktada bulunan ve İmaret Medresesi olarak adlandırılan 

yapının avlusunda, güneydoğu cephe boyunca devam eden mazgal pencerelerin tek 

bir hat üzerinde sıralanması ve üstteki d2 Burcu’nun varlığı avlunun bu cephesinin, 

iç kalenin kuzeydoğu duvarlarını oluşturan bir surdan yaralanılarak inşa edildiğini 

göstermektedir253. 

 

Surların 10. yüzyıla kadar ne gibi onarım ya da değişikliklere maruz kaldığı 

bilinmemektedir. Ancak 7. yüzyılda Akdeniz kıyılarında etkisini artıran Arap 

akınlarından kaynaklı olarak pek çok sefer elden geçirildiklerini düşünülebilir. Kara 

surunun önündeki gömlek suruna ait olduğu düşünülen bir yazıtta İmparator Leo ile 

oğlu Costantinos’un adı geçmektedir254. Buradan hareketle bu surun 10. yüzyılda 

inşa edildiği ya da büyük bir onarıma uğradığını söyleyebiliriz. Bununla beraber kara 

                                                 
253 Yılmaz, A.g.e., s. 51-52. 
254 G. E. Bean, Turkey’s Southern Shore, Londra 1971, s. 42; Lanckoronski, A.g.e., s. 9; Yılmaz, 
A.g.e., s. 107.  
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surlarının 1147 ve 1182 tarihlerinde iki kez kapsamlı şekilde onarıldığı 

bilinmektedir255. 

 

Kaleiçi’ndeki günümüze ulaşabilmiş surları kısaca değerlendirdikten sonra, kente 

açılan kapılara da benzer yorumlarla değinmek gerekiyor. Çünkü duvarların 

tanımlanmasındaki gibi kent kapılarının yerlerini belirlemek için de elimizde yeterli 

veri bulunmamaktadır. Ancak Lanckoronski’nin planı bu başlıkta oldukça ufuk açıcı 

bilgiler sunmaktadır. 

 

Kentin dış surları üzerindeki en önemli kapısı şüphesiz Hadrianus Kapısı’dır. Üç 

Kapılar olarak da bilinen bu geçitin yapısal özelliklerine ayrı bir başlıkta 

değinilmiştir.   

 

Kanımca, kentin en önemli ikinci kapısı, bugün saat kulesi olarak bilinen ve kent 

planında d3 olarak gösterilmiş olan burcun batı tarafında bulunması gereken kapıdır 

(Resim 39). Kentin neredeyse kuruluşundan beri varlığını sürdürdüğünü düşünmemiz 

gereken iki önemli yolun, yani günümüzdeki isimleriyle İskele Caddesi ve Uzun 

Çarşı Sokak’ın kesişiminde yer alan bu kapı, limanın dışa açılan en önemli yeri 

olmalıdır. Evliya Çelebi’nin, “Cümleden işlek şahrah taşra varuş kapusıdır ki biri 

birine geçme yedi kat iğri büğrü kimi şarka ve kimi garba nazır kapulardır. Amma 

yine de yoldur. Ve bu varuş kapusundan gayri yerden karaya çıkar kapu yoktur 

Cümle halk bu kapuya muhtaçtır” dediği taşra kapısı burası olmalıdır256. Günümüzde 

de Kalekapısı adıyla anılan bu alanda bir kapının varlığını ifade eden sadece Evliya 

Çelebi değildir. Kenti ziyaret eden pek çok seyyah ve araştırmacı da bu alanda 

görkemli bir kapının varlığına dikkat çekmişlerdir257. Aynı şekilde Lanckoronski de 

çizdiği kent planında III numara ile gösterdiği güçlü kapının yeri de yine burasıdır 

(Şekil 7).  

 

                                                 
255 T. M. P. Duggan, “The City Walls of Antalya”, Turkish Daily News, İstanbul 2002, s. 16. 
256 Evliya Çelebi’den aktaran, Yılmaz, A.g.e., s. 113. 
257 Kentin kuzey kapısıya ilgili Bruyn, Beaufort, Lucas, Onat gibi seyyah ve araştırmacıların anlatıları 
için bkz. Sönmez, A.g.e., s. 159-160. 
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Yivli Minare Camii’nin batısında Hadrianus Kapısı’nda kullanılan bloklar benzer ve 

oldukça geniş bir alanda dağınık halde duran bazı parçaların nereden geldiği 

bilinmemektedir. F. Okatan’ın258 ve S. Bulgurlu’nun259 tez çalışmalarında ayrıntılı 

olarak ele alınmış olan bu parçalar farklı görüşlere karşın olasılıkla Antalya 

Kalesi’ne ait anıtsal bir kapıya aittirler (Resim 76-79). Bulgurlu, bu blokların 

Perge’deki Hadrianus Takı’na olan benzerliklerinden ötürü bu kapıya ait olduklarını 

ve bilinmeyen bir tarihte Perge’den Antalya’ya taşındığını belirtmektedir260. Okatan 

ise bu parçaların Antalya’daki bir kapıya ait olabileceğinin göz ardı edilmemesini 

salık vermekte ve Lanckoronski’nin planına atıfla blokların kentin batısındaki I ile 

gösterilmiş kapı ile kuzeyde II ile gösterilmiş kapılara ait olmalarını ön plana 

çıkarmıştır. Okatan ayrıca kentin kuzeyinde bugünkü Saat Kulesi’nin yanında 

bulunan kapıya da ait olabileceklerine ihtimal vermektedir261. Oldukça ilginç şekilde, 

görkemli bir kapıya ait oldukları kesin olan bu bloklara dair herhangi bir yazılı 

kaynaktan hareketle bir tespit yapabilmek mümkün değildir. Pekâla Perge’den 

getirilmiş olabilirler. Bu mümkündür, ancak getiriliş sebebi yine bir kapıda 

kullanmak için olmalıdır. Bu denli ağır bir yük ancak bu gerekçeyle taşınmıştır. Bu 

blokların Antalya’nın hangi kapısına ait olduğu ise bugünkü bilgiler ışığında 

cevapsız kalmaktadır. Ancak, gerek bloklara en yakın kapı olması, gerekse 

muhtemelen hem iç kaleye hem de limana ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlanmış 

olmasıyla anıtsal işlevler atfedebileceğimiz bir kapı olmasından hareketle bu 

blokların kentin kuzeyinde, günümüzde Uzun Çarşı Sokak ile İskele Caddesi’nin 

tanımladığı kapıya ait olmaları kuvvetle muhtemel görünmektedir. 

 

Kente Kuzey Kapısı’ndan girildiğinde günümüzdeki adıyla Uzun Çarşı Sokak takip 

edilerek limana ulaşılmış olmalıdır. Bugün için, bu istikametten limana gidilecek 

başka bir yolun varlığını iddia etmek doğru olmayacaktır. Bu sokağın bitiminde yer 

alan ve Kırkmerdiven olarak anılan yerde de kentin limana açılan bir kapısı 

olmalıdır. Evliya Çelebi’nin “ve bu büyük liman kapusundan limana kırk ayak 
                                                 
258 F. Okatan, Attaleia Kent Kapıları, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2004. 
259 S. Bulgurlu, Perge Kenti Hellenistik Güney Kapısı ve Evreleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1999. 
260 Bulgurlu, A.g.e., s. 168. 
261 Okatan, A.g.e., s. 79-80. 
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merdüban ile enilir cenuba nazır bir kapıdır ve limanın oda kapusu şarka nazırdır” 

ifadesi262 ile bu durum teyit edilmektedir.  

 

Yılmaz, Evliya Çelebi’nin anlatılarından Kırkmerdiven Kapısı’nın yakınlarında, 

Gümrük Kapısı olarak adlandırılan bir başka kapının varlığından bahsetmektedir263. 

Ancak, bu kapının limanın kuzey tarafında olması gerektiği çok açıktır. Çünkü İskele 

Caddesi’nin doğu tarafına açılan bu kapının, limana gelen yükleri yerleşim alanı 

içine girmeden, doğrudan bu noktadan, yani kentin kuzeybatısında olması gereken 

kapıdan naklini sağlıyor olması en rasyonel yaklaşım olacaktır. 

 

Kentin doğrudan limanla bağlı olmasından kaynaklı olarak en işlek kapılarından biri 

de kentin kuzeybatısında, günümüzde İskele Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin 

birleşiminde yer alan kapıdır. Günümüze herhangi bir kalıntısı ulaşmamış ve 

kaynaklarda çok az bahsedilmiş olmasına rağmen kentin bölümünde batıya açılan bir 

kapıya ihtiyaç olduğu açıktır. Benzer bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak limana gelen 

yüklerin nakliyesi için yegâne geçeneğin yine burada inşa edilmiş olma 

zorunluluğudur. Erten, “Trianus’un yerine geçen Hadrianus namına Antalya’da iki 

kapı yapılmışsa da yalnız biri mevcuttur. Bu kapılardan biri batıya nazır olup, Olbia, 

Phaselis, Termessos, Sagalassus, Kretapolis ve diğer kasabalara giden yolun 

başlangıcındadır. Bu kapının üzerinde büyük bir heykel mevcut idi ki Eski Yunan 

tanrılarından Zeus’a yahut Poseidon’a aitti. Bu kapı 1844 yılında Mahzar Paşa 

tarafından yıktırılmış. Heykel ve kapıdan bir şey kalmamıştır. Bugün Tophane kapısı 

olarak anılmakta olan mevkide idi. Bir rivayete göre bu kapıya Tiberius Kapısı da 

denirdi” demektedir264. Sönmez’in de vurguladığı gibi Beaufort da kitabındaki 

gravürde bu kapıyı göstermiştir265. Ancak bu kapının Erten’in anlattığı gibi anıtsal 

bir kapı olmasına ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Çünkü böylesine etkili ve 

görkemli bir yapının başka hiçbir kaynakta yer almıyor oluşu dikkat çekicidir. 

                                                 
262 Yılmaz, A.g.e., s. 114. 
263 Yılmaz, A.g.e., s. 114’te; “Bu bağlamda yine Evliya Çelebi’nin “Ve bu kapu ile Gümrük Kapusı 
karibdir Gayet küçük bir kapudur ve kıbleye nazırdır ve gümrükhane bu kapunun iç yüzündedir” diye 
tasvir ettiği kapının bu civarda olduğu söylenebilir. 
264 Erten, A.g.e., s. 37; Sönmez, A.g.e., s. 165. 
265 F. Beaufort, Karamania or a Brief Description of the South Coast of Asia Minor and of the 
Remains of Antiquity, London 1817, s 121.  
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Kentin güneyinde de bir kapının bulunması gerekmektedir. Antalya surları üzerinde, 

mendireğin başladığı burç üzerindeki bir arşitrav parçasının kitabesindeki, “...Divus 

Vespaasianus’a... ve Marcus Iulius Sanctus... kemeri kendi hesaplarına...” ibaresiyle, 

adı geçen yapının Flaviuslar Sülalesi’nin üç hükümdarına, Vespasianus (69-79), 

Titus (79-81), Domitianus (81-96)’a ve Vespasianus Divus olarak adlandırıldığına 

göre, onun ölümünden sonra, hükümdara ithaf edilmiş olması gerektiği 

görülmüştür266. Bu arşitrav parçasının da büyük ihtimalle, aynı zamanda metindeki 

kemer ve mendirek kelimelerinden kaynaklı olarak, Hıdırlık Kulesi çevresindeki bir 

kapıya ait olması gerekmektedir. Bu Roma Dönemi kapısı da Osmanlı’da Tahrir 

defterlerindeki Asitane Kapısı olarak karşımıza çıkmaktadır267. Kapı olasılıkla, 

Hadrianus Kapısı’yla başlayan Hesapçı Sokak’ın bitiminde Hıdırlık Kulesi’nin 

hemen doğusunda bulunuyordu. 

 

Kentin erken dönemlerinde, dış savunma sistemi üzerinde büyük ihtimalle var 

olduğu düşünülen ya da bilinen kapılar bunlardır. Günümüzde sur hattını keserek 

Atatürk Caddesi’ne bağlanan Kadirpaşa Sokak, Yenikapı Sokak, Kocatepe Sokak, 

Kandiller Çıkmazı Sokak ve Mescit Sokak’ın surların faal olduğu zamanlarda birer 

kapıyı tanımladıklarını söylemek zordur. Bunların, muhtemelen Osmanlı 

Dönemi’nde savunma ihtiyacının sona ermesiyle ve kentin özellikle güneydoğu 

yönünde gelişmesiyle açılmış olan kapılar olabileceği gibi eski zamanlardan beri var 

olan küçük kapılar olarak da düşünülebilir. Örneğin, Lanckoronski’nin planında da 

VI ve VII ile gösterilen kapılar –sırasıyla– Kocatepe Sokak ve Yenikapı Sokak’ın 

sonlandığı birer kapıyı işaret etmektedir. Kocatepe Sokak’ın açıldığı kapı, aynı 

zamanda Erten’in Orta Kapı’sı olarak da düşünülebilir. 

 

1815-1836 yılları arasında tutulan Antalya Kal’ası Tamirat Defterleri’nde iskeleler 

ile birlikte surların da onarılmasına dair kayıtlar arasında Kemikli, Divar, Mesdud, 

Ali Paşa Sarayı, Küçük Kapıdan İskele Tarafına Giden gibi adlarla anılan kapıların 

                                                 
266 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
267 Özdemir, A.g.m., s. 1373. 
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bugün için nerede bulundukları ya da hangi kapıları tanımladıklarını 

saptanamamıştır268. 

 

Kentte, Hadrianus Kapısı’ndan başka bir geçit özelliğini günümüzde de koruyan 

diğer yapı ise Balıkpazarı Burcu ya da Burç Kapısı olarak bilinen kuledir. Kent 

planında o5 olarak gösterilen bu kapının kitabesinden, 1225 yılında Kelükvan bin 

Sinbad-ı Konevi’ye yaptırıldığı açıklanmıştı. Günümüzde de işlek bir nokta olan bu 

alanın özellikle kentin farklı mahallelere ayrılmasıyla oldukça önemli bir geçit haline 

geldiği düşünülebilir. 

 

Bu kapıyla birlikte orta sur üzerindeki bir diğer kapının Mermerli Sokak 

başlangıcında bulunması büyük bir olasılıktır. Kentin garnizonuna ev sahipliği 

yaptığı kent gelişiminde açıklanacak olan alana açılan bu kapı aynı zamanda kentin 

güney bölgesini limana bağlayan en önemli kapı olmalıdır. Ancak bu kapının 

varlığını kesin olarak saptayabilmek için oldukça kapsamlı arkeolojik bir çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

 

Kentte açık olarak tespit edilebilen bir diğer kapının da Mermerli Sokak üzerinde, 

Kırkmerdiven’in üst kısmında bulunması ve iç kaleye geçişi sağlama işlevine sahip 

olması düşünülebilir. 1216 fethine ait fetihnamenin de buraya yerleştirilmesiyle 

alanın sıklıkla kullanılan bir geçişe sahip olduğu düşünülebilir. Ancak, bu kapının da 

gerek iç kalenin güney surlarıyla gerekse Kırkmerdiven ile yapısal ilişkisini 

açıklamak bugün için mümkün değildir. 

 

İç kaleden açılan bir kapı da kent planında i5 olarak gösterilen büyük burcun doğu 

tarafında günümüzde de izlenebilen merdivenlerdir. Küçük bir sapmayla, 

Lanckoronski’nin planında da II ile gösterilmiş olan kapının burası olması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu kapı iç kale ile dış surlar arasında günümüzde Cumhuriyet 

Meydanı’nın bulunduğu geniş alana ulaşımı sağlıyor ve iç kalede İskele Caddesi, 

Mermerli Sokak ve Aydoğdu Sokak’ın oluşturduğu bir kavşağa bağlanıyor olmalıdır. 

                                                 
268 Özdemir, A.g.m., s. 1372 vd. 
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2.1.2. Hıdırlık Kulesi 

36° 52′ 52.8″ K / 30° 42′ 13.1″ D 

 

Kaleiçi’nde, Kılıçarslan mahallesi, 96 ada, 34 parselde bulunan yapı, Büyükşehir 

Belediyesi mülkiyetinde tescilli bir anıt eserdir (Resim 80-84, Şekil 8). Hıdırlık 

Kulesi, Kaleiçi’nin güneybatısındadır ve kentin güney surlarının en batısında, deniz 

tarafındaki sarp yamacın hemen üzerinde bulunmaktadır. Hıdırlık Kulesi, Hadrianus 

Kapısı’yla başlayıp, Hesapçı Sokağı boyunca devam eden ve Roma Dönemi 

Antalya’sının önemli akslarından biri olan yolun sonunda, Hesapçı Sokak’ın 

başlangıcında, Antalya Körfezi’ne ve limana hakim bir konumda yer almaktadır.  

 

Yapı, ayrıntılı bir şekilde ilk olarak 1884 yılında Antalya’ya gelmiş olan, K. G. von 

Lanckoronski tarafından tanımlanmıştır. Lanckoronski bu kuleyi, “(..) yuvarlak 

büyük kule, kare bir alt yapıya sahip olup, kent surunun güney başlangıcında yer 

almakta ve Antik Dönem’e aittir. (...) kule, kent surunun güneydoğu köşesinde yer 

almaktadır. Denizin yakınında yer alan kule, altta 11.18 m uzunluk ve genişliğe 

sahiptir. Yüksekliği denizden, dendanların üst noktasına kadar 14 m’dir. Zeminde 

yapının subasman kotunda, profilli bölüm görülmemektedir. Yapı, olağan üstü bir 

kapalılık göstermekte ve bu boyuta karşın altta küçük bir mekân içermektedir. 

Yuvarlak üst yapı ise, bir iç odaya sahip olmayıp, ortada 4.56 m kalınlığında kare bir 

masif duvar göstermektedir ve bu duvar oldukça kalın ve basık bir kemer üzerine 

oturmaktadır. Alttaki tonozlu odaya giriş, kentin doğusuna dönük yüzden gerçekleşir 

ve burada 1.70 m genişliğinde kapıya sahiptir. Yapının üçüncü yüzünde duvar 

açıklıkları olup, buradan oldukça az gün ışığı içeriye girmektedir. Alt katın kuzey 

duvarında aynı yükseklikte iki ve dar bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık 90 cm 

genişliğinde duvar içindeki bir merdivene ulaşır ve bu merdiven yukarıda, yuvarlak 

yapının başladığı yerde sona erer. Alt yapının üzerindeki profilli bölümü sınırlayan, 

ana kapı üzerindeki nişe ulaşılır ve buradan da silindirik duvar içine oyulmuş 78 cm 

genişliğinde, ikinci bir merdiven ile platformun üzerine çıkılır. Ortadaki masif alan, 

yuvarlak çevre duvarları arasındaki oda, yoğun dolgu içermektedir. Taban 

kaplamaları olmayan platformun sudan arındırılması için, üçüncü yüzünde dikey 
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oyuklar yer almaktadır. Ve bunlar büyük olasılıkla metal ya da pişmiş toprak 

künklere sahipti. Tüm yapı, oldukça iyi işlenmiş ve düzleştirilmiş sıkı bloklara 

sahiptir. Yapının profilleri Hadrianus Takı’ndaki alışılmış profillerini 

tekrarlamaktadır. Ana kapının iki yanında 6 tane, şerit şeklindeki fasces olarak 

adlandırılan bezekler vardır. Yapı olasılıkla orijinalde, tamamen izole bir konuma 

sahip olmalıdır ve bu konum kolay saldırıya uğratılacak bir konum değildir. Ve 

yapının işlevi kesin belli değildir. Üst katın ortasındaki duvar, olasılıkla ağır bir 

yükü; belki mancınığın, belki de bir deniz fenerinin yükünü taşıması muhtemeldir” 

olarak tanımlamıştır269.  

 

Hıdırlık Kulesi daha sonraki dönemlerde de çok sayıda bilim insanı ve gezgin 

tarafından incelenmiştir. Tüm bu araştırmaların sonucunda yapı, farklı farklı 

tanımlamıştır. Örneğin, Bean, Hıdırlık Kulesi’nin kentte yaşayan Romalı bir 

senatörün mezarı olduğunu ve 2. yüzyılda inşa edildiğini belirtmektedir270. Bununla 

beraber, Toksöz kulenin üst katın kenarında balkon şeklindeki bölümden kaynaklı 

olarak gözetleme ve ışık kulesi olması ihtimali üzerinde durmakta; ancak yapının tam 

olarak ne için yapıldığı sorusunu cevaplamamaktadır271. 

 

Son zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda da farklı görüşler belirtilmektedir. 

Hellenkemper’in ve Hild’in birlikte gerçekleştirdikleri tarihi coğrafya çalışmaları 

kapsamında Hıdırlık Kulesi’nin muhtemelen Flaviuslar Dönemi (1. yüzyılın 2. 

yarısı)’nde inşa edilmiş olan bir consul mezarı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, aynı 

çalışmada, kulenin savunma sistemine Roma’nın son evresi ya da Bizans’ın ilk 

evresinde dâhil olduğu, yapıda kullanılan devşirme malzemelerin de 4. veya 5. 

yüzyıla ait oldukları ve yakın nekropol ya da kentlerden getirilerek kullanıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır272.  

 

                                                 
269 Lanckoronski, A.g.e., s. 11 ve 25. 
270 Bean, A.g.e., Londra 1971, s. 24. 
271 C. Toksöz, Antalya (Antalya, Perge, Aspendos, Side, Alanya Şehirleri), Ankara 1959, s. 23. 
272 Hellenkemper, Hild, A.g.e., s. 322. 
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Hıdırlık Kulesi altta kaide şeklinde kare bir kattan ve üstte ise alt katı oluşturan kaide 

bölümünden profilli bir silmeyle bu silmenin üzerindeki saçak ile geçilen ve alttaki 

kare bölümün ortasında yükselen silindirik üst bölümden oluşmaktadır.  

 

Yapının 1.55 m genişliğinde, 2.05 m yüksekliğinde olan kapısı kuzeydoğu 

cephededir. Kapının iç kısmında dört basamaklı bir merdiven bulunmaktadır. 

Merdivenle, yaklaşık olarak 7,60 m uzunluğunda, 1.80 m genişliğinde ve 4.30 m 

yüksekliğinde bir koridora ulaşılmaktadır. Bu koridor, kaynaklarda mezar odası 

olarak da tanımlanan mekâna açılmaktadır. Mekâna giriş dikdörtgen bir kapı ile 

sağlanmaktadır. Kapıya ait lento ve söveler günümüze ulaşmamıştır. 

 

Alt kattaki mekân 4.75 x 4.70 boyutlarında kareye yakın planlıdır. Mekânın içinde 

kapının olduğu duvar dışındaki duvarlarda içlerinde mazgal pencereleri olan birer 

adet basık kemerli büyük niş bulunmaktadır. Mekânın üzeri zeminden 6.25 m 

yüksekliğindeki kubbesel tonozla örtülmüştür273.  

 

Üst kata çıkış, günümüzde alt kattaki mekânın güneydoğusundaki nişin içinde 

açılmış olan merdivenle sağlanmaktadır. Ancak, kulenin üst katına ulaşan açıklık, 

gerçekte kuzeybatı cepheye inşa edilmiş olmalıdır. Günümüzde moloz ile 

doldurulmuş olan bu açıklığın yapının üst katına ulaşan kapı olması kuvvetle 

muhtemeldir. 

 

15.80 m çapındaki silindirik ikinci kat, düzgün kesme taş ve aralarda profilli silmeler 

ve saçaklarla inşa edilmiş ve seyirdim ile dendanları oluşturan tek parça bloklarla 

sonlandırılmıştır. 

 

Kareye yakın bir plana sahip kaide bölümü ve bu kaidenin üzerine yerleştirilmiş olan 

silindir formundaki üst kat, kapının iki yanındaki faskesler; ana giriş kapısı ardında,  

                                                 
273 İç mekâna ait ölçüler, Ş. Alp, Hıdırlık Kulesi Antalya’da Bir Anıt Mezar, Arkeolojisi, Rölöve-
Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2005’ten alınmıştır. 
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üçüncü nişe sahip mezar odasına ulaşımı sağlayan dromos ile yapının tipolojisini ve 

mezar sahibinin toplumsal konumunu anlamak olasıdır. Anıt, üst yapıya ulaşan 

merdivenleri ve girişleri yanında bu katın genel düzenlemesi ile Anadolu dışında 

dahi tam benzerini bulamamaktadır. Ancak, gerek genel formu gerekse anıtsallığı ile 

Erken Roma Dönemi’nin imparatorluğun başkentindeki geleneksel mausoleum tipini 

en iyi şekilde yansıtan ve Anadolu için tek örnek olan bir anıt mezardır274. 

  

 

2.1.3. Hadrianus Kapısı 

36° 53′ 06.4″ K / 30° 42′ 30.5″ G 

 

 

Günümüzde Hadrianus Kapısı ya da Üç Kapılar olarak adlandırılan ve Roma Dönemi 

Antalya’sından günümüze kalan ender yapılardan biri olan Hadrianus Kapısı, 

Atatürk Caddesi üzerindeki Karakaş Camii’nin batısında bulunmaktadır (Resim 85-

91, Şekil 9-10). Çevresi Üç Kapılar semti adıyla anılan Hadrianus Kapısı, 

Kaleiçi’ndeki Hesapçı Sokak’la birleşmektedir. Hadrianus Kapısı’yla başlayan bu 

sokak, batıya doğru devam ederek Hıdırlık Kulesi ile denize ulaşan sarp yamaçta 

sonlanmakta ve kentin Roma Dönemi’nden itibaren en önemli akslarından birini 

tanımlamaktadır.  

 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde, envanter numarası ile 410 numaralı kitabenin 

tercümesi, “Divus Traianus Partikus’un oğlu, Divus Nerva’nın torunu, İmparator 

Kaesar Traianus Hadrianus Augustus Olympius’u, Oikumene’nin koruyucusunu 

meclis ve halk (tebcil eder)” şeklindedir. 129 yılında Attaleia’ya gelen İmparator 

Hadrianus (117-138) adına kentin çeşitli yerlerine heykelleri dikilmiş ve günümüzde 

Hadrianus Kapısı olarak bilinen kentin doğu kapısı ona ithaf edilmiştir275. 

 

                                                 
274 Alp, A.g.e., s. 85. 
275 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
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Kapı, 1958 yılındaki restorasyon ve kazı çalışmaları ile toprak altından tamamen 

çıkarılarak güçlendirilmiş ve eksik yerlerinin tamlanması gerçekleştirilmiş276.  

 

Kapının üç açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıklar tonozlarla örtülüdür. Tonozlar, 

kaidelerin üzerine inşa edilmiş dört paye ile taşınmaktadır. Bunlardan her iki yanda 

olan ayak 1.50 m, ortadakiler ise 1.18 m genişliktedir. Merkeze bakan orta ayakların 

kaideler ile birlikte toplam genişlikleri 2.09 m’dir. 3.54 m derinlikteki ayakların 

ölçüsü, kaideler ile birlikte 4.44 m’dir. Birinci tonoz ayaklardan 4.13, ikinci tonoz 

4.14, üçüncü tonoz 4.11 m açıklıktadır. Böylece iki kule arasındaki açıklık 17.75 

m’yi bulmaktadır. Ayakları taşıyan kaideler arası genişlikler ise hepsinde 3.24 

m’dir277. 

 

Ön ve arka cephede, altlıkları, ayakların 1.05 m önde ve arkada olmak üzere 

ayakların orta aksları hizasında duran toplam sekiz adet sütun, öne doğru uzanan 

arşitravları taşımaktadır. Kompozit başlıklı sütunlar, 0.475 m yükseklikte kaide, 1.55 

m yükseklikte postament, 0.20 m yükseklikte bir plinthos ile 0.28 m yüksekliğinde 

attika-ion tipi sütun kaidesi üzerinde toplam 7.08 m yüksekliğe ulaşırlar. Kaidelerin 

tamamı in situ durumdadır278. 

 

Ayakların taşıdığı tonozlar her biri üç adet kemer bloğundan oluşmaktadır. Kemer 

konsolu üzerindeki ilk bloklar olan üzengi blokları alt yüzlerinde kaset 

bulundurmazken aradaki kemer blokları, tonoz derinliğince her biri alt yüzünde iki 

veya üçerli kaset taşıyan üç veya iki sıra halindedirler. Bu durum en iyi alt yüzü 

tamamen orijinal olan üçüncü tonozda görülmektedir. Bu tonozda, kemer ekseninde 

alt yüzünde her biri iki kasetli üç adet blok yer almaktadır. Bu şekilde ikinci tonozda 

toplam yirmi yedi adet kasetli ve altı adet kasetsiz blok bulunmaktadır. birinci 

tonozda ise alt yüzde otuz sekiz adet sağlam kaset kalmış olup diğerleri restorasyon 

sırasında tamamlanmıştır. Ortadaki tonoz aslına uygun olarak tamamen 

                                                 
276 M. Akok, “Antalya Şehri İçindeki Hadriyan Kapısının Mimari Kuruluşu ve Restorasyonu”, Türk 
Arkeoloji Dergisi, S. XIX-I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972, s. 37-42. 
277 F. Okatan, Attaleia Kent Kapıları, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2004, s. 14. 
278 Okatan, A.g.e., s. 15. 
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yenilenmiştir. Kaset alanları karedir ve dört kenarı boyunca düz ve daha derinde 

kanallar bulunmaktadır. Ayrıca, etrafı yumurta dizisi şeklinde ion kymationu ile 

çevrelenmiş olan kasetlerin ortalarında her biri farklı çiçekler bulunmaktadır279. 

 

1958’deki bu restorasyon çalışmalarıyla takın toprak altındaki bölümleri açılarak 

zemine ulaşılmıştır. Büyük dikdörtgen bloklardan oluşan zemin döşemesinin orta 

açıklığındaki tekerlek izlerinin derinliği kapının uzun yıllar yoğun araç geçişini 

göstermektedir. 

 

 

2.2. Kiliseler, Camiler ve Mescitler 
 

 

2.2.1. Kesik Minare Camii (Panagia Kilisesi)  

36° 52′ 56.9″ K / 30° 42′ 22.7″ D 

 

 

Kılıçarslan mahallesinde, Hesapçı Sokak üzerinde bulunan Kesik Minare Camii 

yaklaşık 36.20 x 27.65 m boyutlarındadır (Resim 92, Şekil 11). Dikdörtgen planlı ve 

beş nefli bazilika olarak inşa edilen yapı, yaklaşık olarak kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultuludur. Orta nef, orta nefin kuzey ve güneyinde bulunan ikişer yan nef, 

doğuda, iki tarafında prothesis ve diokonikon odaları bulunan apsis, narteks ve 

batıdaki haç planlı giriş mekânıyla birlikte, bu giriş mekânının güney ve batı haç 

kollarının arasına inşa edilmiş minareden oluşmaktadır. 

 

Yapının kapısı batı cephe üzerinde, haç planlı mekânın batı kolunun batı duvarında 

bulunmaktadır. Ayrıca bu cephe üzerinde, yine haç planlı yapının güney kolunun ön 

tarafına inşa edilmiş olan minare bulunmaktadır (Resim 93). 

 

                                                 
279 Okatan, A.g.e., s. 15. 
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Güney cephe, oldukça iyi durumdadır. Düzgün kireçtaşı bloklarıyla örülmüş olan bu 

cephenin tam ortasında konsollar üzerinde yarım kubbeli nişe sahip bir kapı 

bulunmaktadır. Bu kapının doğu tarafında üç ve batı tarafında da –biri nartekse ait 

olmak üzere– üç pencere bulunmaktadır. Pencereler eşit aralıklarla yerleştirilmiştir 

(Resim 94). 

 

Apsis ve postophorion odalarının bulunduğu doğu cephe de oldukça iyi durumdadır. 

Bu cephe, apsisi ve postophorion odalarını kapsayacak şekilde düz bir duvarla 

oluşturulmuştur. Alt kısımlarda büyük ve düzgün devşirme blokların kullanıldığı 

doğu cephenin üst kısımlarında küçük blokların kullanıldığı görülmektedir. Bu 

durum, yapıya ait farklı inşa evrelerini göstermesi açısından önemlidir. Bu cephede, 

apsise ait üç adet açıklık bulunmaktadır. Bu üç pencere düzgün taş bloklardan 

örülmüş ve üzerleri zengin süslemeli levhalarla kaplanmış iki adet paye ile 

oluşturulmuştur. Pencerelerin üzerindeki kemerler yaklaşık olarak at nalı şeklindedir 

(Resim 95). 

 

Yapının kuzey cephesi temel seviyesinde izlenebilmektedir. Aynı güney cephede 

olduğu gibi, alt kısımda düzgün kireçtaşı bloklarının kullanıldığı görülmektedir 

(Resim 96-97). 

 

Orta nefin üst örtüsü tamamen yıkılmıştır; ancak duvarlar ve taşıyıcı ayaklar büyük 

oranda günümüze ulaşabilmiştir. 1974 ve 1977’deki restorasyon çalışmaları sırasında 

yapının ilk zemin kotunun da altına inildiği için, bu bölümde zemin hakkında fikir 

verecek herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır (Resim 98). 

 

Apsis kısmı, farklı yapım evrelerine ait iç içe yerleştirilmiş iki katmandan 

oluşmaktadır ve bu durum farklı duvar tipleri nedeniyle oldukça belirgindir (Resim 

99). Apsis, postophorion odalarının doğu dış duvarları ile aynı doğrultuda bitmekte 

ve yapının doğu cephesini düz bir duvar olarak sonlandırmaktadır. Apsis bölümü 

zengin süslemeli levhalarla kaplanmış payelerle oluşturulmuş üç pencere tarafından 

aydınlatılmaktadır. Duvar yapısı, alt kısmında –daha önce sözü edilen– büyük 

boyutlu devşirme bloklardan, yukarıya doğru daha küçük taşlardan oluşur. Daha 
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sonraki yapı evresine ait olan içte kalan apsis, dıştakine göre daha küçük bir yarıçapa 

sahiptir ve doğrudan orijinal apsisin duvarına birleştirilmiştir. Apsisin iç kısmını 

oluşturan bu duvar ağırlıklı olarak küçük moloz taşlarla, az sayıda devşirme malzeme 

ile örülmüştür. Dıştaki ve içteki apsislerin yarım kubbeleri büyük oranda yıkılmıştır. 

İç apsisin duvarının içine, yapının aksına açılı bir şekilde, güneye bakan bir mihrap 

nişi yerleştirilmiştir (Resim 100). Düzgün işlenmiş yontma taşlarla biçimlendirilen 

niş, beş kenarlı (yarım ongen) bir plana sahiptir. Mihrabın önünde, mihrap zeminiyle 

aynı yüksekliğe ulaşan ve muhtemelen cami olarak kullanılan dönemde zeminin 

yükseltilmesi için yapılan dolgu görülebilmektedir.  

 

Apsisin iki yanında birer postophorion odası bulunmaktadır. 2007 yılındaki kazı 

çalışmalarına kadar toprak altında bulunan bu odalar günümüzde tamamen ortaya 

çıkarılmıştır. Üst örtüleri yıkılmış olan bu mekânların ortaya çıkarılan tabanları, 

kilisenin özgün taban seviyesini göstermesi açısından önemlidir. Bu odalara giriş yan 

neflerin doğusundaki kare bölümlerin doğusunda bulunan kapılardan 

sağlanmaktadır280.  

 

Güney yan nefler, birbirinden farklı çapraz tonozlarla belirlenen dörder birimden 

oluşmaktadır. ( Resim 101-103) Tonozlar yapının güney duvarına ya da duvardaki 

pencere açıklığının içindeki payeye oturmaktadır. Bu bölümde bulunan iki nef tuğla 

kemerli, üç mermer sütun ve daha sonraki bir yapım evresinde bu sütunların 

çevresine yapılmış olan payelerle birbirlerinden ayrılmaktadır (Resim 104). Bu 

yöndeki yan neflerin doğu ucunda kare planlı bir bölüm bulunmaktadır. Yan neflerin 

dört bölümünden biri olan bu bölümün üst örtüsü günümüze ulaşmamış olmakla 

birlikte, diğer bölümler gibi çapraz tonozlu olduğu, köşelerdeki tonoz 

başlangıçlarından anlaşılmaktadır. Bu bölümde yan nefler birbirinden herhangi bir 

taşıyıcı ayakla ayrılmamaktadır ve kare planlı bu bölüm, iki paye arasına yerleştirilen 

                                                 
280 Kesik Minare Kazısı, Antalya Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Prof.Dr. Engin Akyürek ile 
Prof.Dr. Burhan Varkıvanç’ın bilimsel danışmanlığında ve benim de üyesi olduğum bir ekip 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Alanda 2007 ve kısmen 2008 yılları içinde yapılan arkeolojik kazıların 
sonuçları henüz yayımlanmadığı için yapının bu bölümlerine dair görsellere yer verilmemiştir. 
Yapıdaki benzer diğer yerler için de aynı dikkat gösterilmiş ve kazılan bölgelerin resimleri 
kullanılmamıştır. 
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bir sütunun oluşturduğu iki kemerli bir geçişle doğrudan orta nefe açılmaktadır 

(Resim 103). 

 

Kuzeyde bulunan iki yan nef büyük oranda tahrip olmuş, günümüze sadece temel 

kalıntıları ulaşabilmiştir (Resim 97). Ancak bu yöndeki neflerin de güney yan 

neflerde olduğu gibi tonozlarla belirlenmiş dört bölümden oluştuğu kuvvetle 

muhtemeldir. Bu durum özellikle, orta nefe açılan payenin hemen yanında görülen 

iki tonoz başlangıcından anlaşılmaktadır. Kuzey yan nefler de aynı güneydeki nefler 

gibi doğu tarafta kare planlı bir bölüm meydana getirmektedir. Bu bölümde de iki 

kuzey nef arasında herhangi bir taşıyıcı ayak bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı 

güneyde olduğu gibi, bu bölüm de iki paye arasına yerleştirilmiş bir sütunun taşıdığı 

iki kemerden oluşan açıklıkla doğrudan orta nefe bağlanmaktadır.  

 

Naosun batı (kuzeybatı) duvarı büyük oranda yıkılmıştır. Ancak orta neften nartekse 

açılan üç kapı bulunmaktadır (Resim 105-108). Ortadaki büyük, iki yandaki küçük 

olmak üzere inşa edilmişlerdir. İki yanda bulunan kapılardan sadece güneydeki 

bütüne yakın olarak günümüze ulaşmıştır. Bu kapının lento ve söveleri devşirmedir 

ve üst kısımları duvarla örülmüştür. Pencerelerin ve kapıların söve olarak kullanılan 

devşirme arşitravlarını, pencere ve kapıları da ayıran başlıklı payeler taşımaktadır281.  

 

Naosun batısında, dikdörtgen planlı ve yapının tüm genişliğini kaplayacak şekilde 

oluşturulmuş narteks bulunmaktadır. Bu bölümde de farklı yapı evrelerinin izlerini 

görmek mümkündür. Özellikle, narteksin batı duvarında iki farklı katman dikkat 

çekicidir (Resim 111). İç tabaka moloz taşlardan oluşurken, dıştaki katman hemen 

hemen hepsi aynı boyutlarda düzgün kesilmiş kireç taşlarından örülmüştür. Ayrıca 

bu duvarın iç kısmında görülen tonoz başlangıcı izleri, bu bölümün tonozla örtülü 

olduğunu göstermektedir. 

 

                                                 
281 Ayrıca, yapıda kullanılan sutün başlığı örnekleri için bkz. Resim 109-110 
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Narteksin batı duvarında, orta kısımda portal bulunmaktadır. Portalın iki yanında 

lentoları devşirme arşitravlardan oluşturulmuş üçer adet pencere bulunmaktadır.  eski 

Resim 111) 

 

Kilisenin batısında bulunan haç planlı yapının kolları eşit ölçülerdedir. ( Resim 112) 

Haç kolları beşik tonozlarla, kare bölüm ise çapraz tonozla örtülüdür. Yapı, her 

köşede birer tane olmak üzere on iki paye ile inşa edilmiş ve bu payelerin içte 

kalanlarının arası kireçtaşı konsollara oturan tuğla kemerlerle tamamlanarak geçişler 

açılmıştır. Tonozların büyük bölümü günümüze ulaşabilmiş; ancak doğu haç kolunun 

beşik tonoz örtüsü 1974 yılındaki restorasyonda yenilenmiştir. Haç planlı giriş 

mekânı olarak tanımlanabilecek bu bölümün batı kolundaki kapı, dört basamaklı bir 

merdiven ile Hesapçı Sokak’a açılmaktadır. Bu mekânın yine batı kolunun 

güneyindeki kapı ise minareye geçişi sağlar.  

 

Yapıya günümüzdeki adını veren minare, haç planlı giriş yapısının güney ve batı 

kolları arasında, Hesapçı Sokak ile II. Sakarya Sokağı’nın birleştiği köşeye yakın bir 

konumda bulunmaktadır. ( Resim 113-115) Minarenin alt kısmı düzgün kesme taştan 

inşa edilmiştir ve haç planlı giriş yapısı ile aynı yüksekliğe sahip kare planlı kaide 

kısmının üzerinde yükselen sekizgen bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm de kaidenin 

devamı olarak düşünülebilir. Kaidenin sekizgen kısmını, ince tuğlaların yüksek 

zikzaklar yapacak şekilde dizilmesiyle oluşturulmuş ve Türk üçgeni formunun 

primitif örneklerinden olan bir pabuç kısmı takip eder. Pabuç kısmından sonra, 

kaideye göre daha küçük taşlardan oluşan ve gövdeye geçişi sağlayan bilezik 

şeklinde bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün üzerinde silindirik gövde 

yükselmektedir. Hemen şerefenin altında, yine bilezik biçiminde bir şerit 

bulunmaktadır282. Şerefe kısmı da taş malzemeden yapılmıştır ve birbirleriyle 

kademe yapan dört sıra halinde üçgenlerden meydana gelmektedir. Şerefeden sonraki 

petek kısmının çapı gövdeye göre daha küçüktür. Minarenin şerefeden sonra gelen 

külah bölümü günümüze ulaşmamıştır. 

 

                                                 
282 Kaidede kullanılan taşlarla gövdede kullanılan taşların boyutlarının farklılığı üst kısmın daha 
sonraki bir dönemde tekrar yapılmış olduğunu gösterir. 
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Kilisede pek çok değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle özgün mimarisi hakkında mevcut 

yapıdan hareketle değerlendirmeler dışında, yazılı bir kaynak günümüze ulaşmış 

değildir. Bununla birlikte yapıyı farklı yapı dönemlerine ayıracak çok sayıda mimari 

veri bulunmaktadır283. Özellikle mimarisi ve kullanılan malzeme tipolojisinden 

kaynaklı olarak, ilk yapı için 5. yüzyılı terminus ante quem, 7. yüzyılı da terminus 

post quem olarak kabul etmek yerinde olacaktır284. Bu dönemde de beş nefli bir 

naosa sahip olması gereken kilise kareye yakın bir plan şemasına sahiptir285.  

 

Bu çalışma için önemli olan değişim yapının kiliseden camiye dönüşümüdür. Yapı 

H.937 / M. 1530-31 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri ile H. 1015 / 

M. 1607 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defteri’nde 

mevcuttur286. Dolayısıyla yapının 1530 öncesinde camiye çevrilmiş olması kuvvetle 

muhtemeldir. Benzer yorumlar arasında iki düşünce ön plana çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi, yapının günümüzde de sıklıkla anıldığı Korkut Camii ismin Şehzade 

Korkut’a dayandırılması ve yapının bu dönemde, yani 1502-1509 tarihlerinde, 

camiye çevrildiği düşünülebilir ki bu pekala akla yatkındır. Bu başlıkta ikinci yorum 

ise ilk düşünceyi doğrulamaktadır. Bu, II. Murat zamanına ait vakıf kayıtlarına 

dayanılarak, yapının 1399 tarihinde kenti terk eden metropolit Theophylaktos’un 

                                                 
283 Bu tezin tamamlanmasıyla yayımlanan bir çalışma yapıyı oldukça kapsamlı bir şekilde ele almakta 
ve Kesik Minare’nin farklı yapım evrelerine ayrıntılı olarak değinmektedir. Bu çalışma için bkz. G. 
Kaymak, Antalya Cumanın Camii. Mimari Tarihi ve Bizans Kökeni, Rölöve – Yapı Analizi – 
Anıt Koruma ve Bakımı / Die Cumanın Camii in Antalya. Ihre Baugeschichte und ihre 
byzantinischen Ursprünge Bauaufnahme – Bauforschung – Denkmalpflege, İstanbul 2010.  
284 Lanckoronski’ye göre yapıya ait kalıntılar yine bir bazilikaya işaret eder ve sütunlarda daha geç 
Bizans etkileri görülmektedir ve kilisenin ik yapım evresi 7. yüzyıldır. (Lanckoronski, A.g.e., s. 26.) J. 
Strzgowski dee yapıyı tipolojik olarak değerlendirmekte ve 7. yüzyıla tarihlemektedir. (J. Strzgowski, 
Kleinasien, Leipzig 1903, s. 114-115.) M.H. Ballance ise yapının en erken 6. yüzyıla, en geç 7. 
yüzyılda inşa edildiğini belirtir. (M.H. Ballance, Cumanın Cami’i at Antalya: A Byzantine Church”, 
Reprinted from the Papers of the British School at Rome, Vol. XXIII (New Series Vol. X), Roma 
1955, 99-120.) R. Krautheimer de kiliseyi 6. yüzyıla tarihleyerek, yapının, haç plan tipinin erken bir 
örneği olarak  İznik’teki Koimesis ve Selanik’teki  Ayasofya’nın öncüsü kabul eder. (R. Krautheimer, 
Early Christian and Byzantine Architecture, Baltimore 1965, s. 208-210.) Bunların yanında Rott, 
yapıyı 5. yüzyıla tarihleyerek en erken tarihi vermektedir. (H. Rott, Kleinasiatische Denkmäler, 
Leipzig 1908, s. 32-45.) Bununla birlikte B. Aran da yapıyı 5. yüzyıl sonu ile 6. yüzyıl başına 
tarihlemektedir. (B. Aran, “Antalya Cumanun Camisi”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2, İstanbul 
1970, s. 60-76.)  
285 Yapının kapsamlı onarımlarından kaynaklı farklı yapım evreleri için bkz. Kaymak, A.g.e., s. 185-
196. 
286 Bu kaynaklardan aktaran Yılmaz, A.g.e., s. 33. 
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ardından gelen metropolitin de 1451’de kenti terk etmesiyle camiye çevrilmesidir287. 

Bu iki değerlendirmeden hareketle 1451’de II. Murat Dönemi’nde camiye çevrildiği 

ancak Şehzade Korkut tarafından yapıya özgün cami kimliğini kazandıran 

eklemelerin yapıldığı sonucu çıkarılabilir. 

 

 

2.2.2. Yivli Minare Camii 

36° 53′ 12.1″ K / 30° 42′ 16.2″ D 

 

 

İskele Caddesi, Tabakhane Sokak’ta bulunan, yaklaşık 18.00 x 27.00 m 

boyutlarındaki Yivli Minare Camii, hafif bir kaymayla doğu-batı doğrultuludur ( 

Resim 116-121, Şekil 12). Ana mekânın üzeri altı kubbe ve tonozla ile örtülüdür. 

İçten tonoz, üstten kırma çatılı olan bölüm, ana mekânın batısını oluşturmaktadır. ( 

Resim 122) Biri doğu cephenin kuzeydoğu tarafında, diğeri de kuzey cephenin 

yaklaşık ortasında olmak üzere iki adet kapısı vardır. ( Resim 123-124) 

 

Doğu cephede, kemeri ve söve kısmı kesme taş olan basık kemerli bir kapı ile 

birlikte, güney tarafta dikdörtgen bir pencere ve bu cephenin üst tarafında, kubbe 

kasnaklarında, daha küçük iki pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden güneydeki, 

alt seviyedeki pencerenin hemen üzerindeki yuvarlak kemerli, kuzeydeki ise 

dikdörtgendir.  

 

Batı tarafta yapının genel planı içide anomali oluşturacak bir şekilde inşa edilmiş 

tonozlu bir bölüm bulunmaktadır. Yapının daha önceki işlevine göre belki de narteks 

kısmını tanımlayan bu mekân kuzey-güney doğrultulu uzanmakta ve iç mekânı batı 

yönünde sonlandırmaktadır. Bu bölümün tonoz örtüsü, üç sivri kemerle batıdaki 

sağır duvar üzerine oturmaktadır ve kuzey yönüne doğru daralmaktadır. ( Resim 125) 

 

                                                 
287 Aran, A.g.m., s. 72. 
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Ana mekân, doğu-batı doğrultulu uzanan altı sütun ve bu sütunları uygun şekilde 

keserek mekânın altı kare birime ayıran altı sütundan oluşmaktadır. ( Resim 126) 

Dolayısıyla ana mekân/ibadet mekânı, batıda bir tonozlu birimden ve doğuya doğru 

iki sıra halinde altı kare birimden oluşmaktadır. Bu altı kare birimin üzeri, sekizgen 

kasnaklı ve Türk üçgenleri ile geçilen birer kubbe ile örtülmüştür. ( Resim 127-128)  

 

Güneydoğudaki Cümle Kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre yapı, 21 Mayıs 1373 

yılında Mübarizeddin / Mübarüzeddin Mehmet Bey tarafından Balaban el-Tavaşî 

mimarlığında onarılmıştır288. ( Resim 129) Bununla beraber yapının ilk yapımında 

bir kilise olduğu düşünülmektedir289. Yapı günümüze kadar pek çok kereler 

onarılmış ya da restore edilmiş, bu nedenle özgün mimari özellikleri büyük oranda 

ortadan kalkmıştır290.  

 

Mübarizeddin Ertokuş’un Vakfiyesi’nde geçen Antalya’da caminin hangi cami 

olduğu bilinmemektedir. Ancak Ertokuş’a ait vakfiye kendisinin ve hatta tayin ettiği 

azadlı kölesi Hacı Armağan Şah’ın vefatından (H. 638) sonra, H. 669 / M. 1270-71 

yılında Antalya’da yapılmıştır. Bu muamele, vakfiyede de bahsedildiği gibi, onun, 

hayattayken takririne şahit olanların ifadelerine dayanmaktadır. Vakfiye, Ertokuş’un 

Isparta’ya bağlı Borlu’nun Ağros köyüne yaptırdığı medreseye, yine Borlu’ya tabi 

Dadil köyündeki kervansaray ile Antalya’daki camiye aittir. Ancak bu caminin hangi 

cami olduğuna dair bir bilgi henüz bulunamamıştır291. Kuvvetle muhtemel ki söz 

konusu bu yapı Yivli Minare Camii’dir. Yılmaz’a göre de Mübarizeddin Ertokuş’un 

yaptırdığı bilinen cami ya Antalya’nın I. Keyhüsrev tarafından 1207’deki ilk fethi ile 

kentin Kıbrıslıların eline geçtiği 1215 yılları arasında ya da bu işgalin hemen 

ardından gerçekleşen fetih sonucunda inşa edilmiştir292. Bunlarla birlikte, yapının 

Alâeddin Camii293 olarak da anılmasından kaynaklı olarak Keykubad döneminde 

yapılmış olması gerekmektedir. 

                                                 
288 S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1919-1920, s. 89. 
289 R. Riefstahl, Cenubi Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi, çev. C. Berkin, İstanbul 1941, s. 54. 
290 Yapıda 2007 yılında başlayan restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir. 
291 Vakfiye için bkz. O. Turan, “Mübârizeddin Ertokuş ve Vakfiyesi”, Belleten, C. XI, S. 43, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1949, s. 415-429. 
292 Yılmaz, A.g.e., s. 15. 
293 Erten, A.g.e., s. 89. 
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2.2.2.1. Yivli Minare 

36° 53′ 12.1″ K / 30° 42′ 16.1″ D 

 

 

Yivli Minare, adını verdiği cami olarak kullanılan yapının yaklaşık 4.50 m 

güneydoğusunda inşa edilmiştir ( Resim 130, Şekil 13). Cami ile herhangi bir 

bağlantısı bulunmamaktadır. 5.37 x 5.28 m boyutlarında ve yaklaşık 6.40 m 

yüksekliğinde bir kaideye sahiptir ve kaide kısmında, yaklaşık 3.80 m yüksekliğe 

kadar, dokuz sıra düzgün kesme taş, üst bölümde ise düzgün sıralanmış tuğla 

kullanılmıştır. Minarenin 1.20 x 0.65 m boyutlarındaki kapısı, kaidenin kuzey 

tarafında ortada yer almaktadır. 

 

Kaide kısmı, pabuç kısmına geçişte, kare prizma kaidenin düzgün kesme taş olan alt 

kısmından 0.90 m yükseklikte, tuğla örgülü duvarın köşeleri pahlanarak 0.65 m 

yüksekliğinde sekizgen halini almaktadır. Kaide kısmının doğusunda 0.90 x 0.90 m 

boyutlarında 0.20 m derinliğinde sağır bir niş bulunmaktadır. Güney cephede ise dar 

bir mazgal pencere bulunmaktadır. ( Resim 131) 

 

Minarenin 3.15 m yüksekliğindeki pabuç bölümünün her yüzünde 1.68 x 2.10 

boyutlarındaki çerçevelerin içinde, 1.00 x 1.30 m boyutlarında ve 0.15 m 

derinliğinde kemerli sağır nişler açılmıştır. Buradaki sekizgen kenarların birleşim 

yerlerinde 0.30 m çapında ve 1.90 m yüksekliğinde yarım daire sütunceler 

bulunmaktadır. Doğu yüzündeki sağır kemerin içinde bir kitabe bulunmaktadır. ( 

Resim 132) 

 

Pabuçtan sonra gelen dar bilezik kısmının üzerinde düşey üçgenlerle oluşturulmuş, 8 

adet, her biri 1.10 m çapında yarım daire diliminden oluşan ve taş malzeme ile inşa 

edilmiş olan gövde yükselmektedir. ( Resim 133) 

 

Gövde şerefeden sonra silindirik bir form kazanmaktadır. Şerefe mukarnas benzeri, 

iki sıra halinde üçgen geçiş elemanlarının üzerindeki yaklaşık 0.20 m genişliğinde bir 
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silmeyle başlamaktadır. Şerefeden sonra gelen petek kısmı gövdeye oranla daha 

dardır. Petek kısmı günümüzde kurşun kaplı külahla örtülüdür. Peteğin 

güneydoğusundaki bir kapı ile şerefeye çıkılmaktadır. Şerefe korkuluğu yan yana 

düzgün dizilmiş mermer levhalardan yapılmıştır. ( Resim 134) 

 

Minarenin en önemli özelliği üzerindeki çini bezeme kompozisyonudur. Minareye 

özgünlük kazandıran bu mozaik uygulama, daralarak yükselen gövdenin “yivleri” 

üzerindeki derzlere kalınlıkları 0.20-0.30 m arasında değişen ve 0.65 x 0.65 m 

boyutlarında, beyaz çini toprağından yapılmış ve ön yüzleri turkuvaz sırlı çinilerle 

oluşturulmuştur. ( Resim 135) 

 

Minarenin sekizgen planlı pabuç bölümünün doğusunda bulunan sağır niş içindeki 

kitabede “Bu mübarek uğurlu yapıyı, Ulu Sultan, Dünya’nın ve Din’in yücesi, 

karanın ve iki denizin Sultanı, şehid sultan Keyhüsrev oğlu Keykubad… resmetti” 

yazısı okunmaktadır294. Ancak bu kitabenin binaya ait olabileceği şüphelidir. Benzer 

şekilde doğu bölümde bulunan ve oldukça tahrip olmuş durumdaki çini mozaik 

kitabeden “Keykubad” adını çıkarmak mümkün değildir295. ( Resim 132 ve 136) 

 

Bununla birlikte minarenin formu, banisi, malzeme kullanımı ve teknik özellikleri 

değerlendirildiğinde yapının 13. yüzyıl içinde inşa edilmiş olması gerekmektedir. 

Ancak bugünkü bilgilerimizle kesin tarihi söyleyebilmek mümkün değildir296. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Yılmaz, A.g.e., s. 86, 134. 
295 İ. Ünal, “Antalya Bölgesindeki Çini Eserler”, Türk Etnografya Dergisi, S. 14, Ankara 1974, s. 
18. 
296 Yivli Minare için bkz. Yılmaz, A.g.e., s. 82-91; E. Başar, XII.-XIII. Yüzyıl Anadolu Minareleri, 
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 1997, 143-148. 
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2.2.3. Ahi Yusuf Camii 

36° 53′ 00.6″ K / 30° 42′ 14.5″ D 

 

 

Selçuklu mahallesi, Mermerli Sokak’tadır ( Resim 137 Şekil 14). 9.50 x 9.70 m 

boyutlarında kareye yakın plana sahip olan yapı kubbe ile örtülüdür. İçten yuvarlak 

olan kubbenin dış kısmı kiremitlerle kaplamıştır.  

 

Yapının kuzey cephesinin orta kısmında dikdörtgen, çift kanatlı ve 1.28 m 

genişliğinde bir kapı bulunmaktadır. Bu kapının üzerinde üst kısmı yuvarlatılmış ve 

dışa taşkın bir çerçeve ve kapı lentosundan itibaren kademe yapan, üst kısmı daha 

derin olan sağır bir niş vardır. Bu cephede, kapının iki yanında, birer adet ve üst 

kısımlarında birer sağır niş bulunan, dikdörtgen formda iki pencere açılmıştır. Bu 

sağır nişler aynı şekilde yapının iç kısmında da bulunmaktadır. 

 

Yapının bütün cephelerinde, dikdörtgen formlu ve demir şebekeli pencereler 

bulunmaktadır. Doğuda üç, batı cephede bir ve güney cephede iki pencere açıklığı 

vardır. Güney cephedeki pencerelerin üst kısımlarında sivri kemerli sağır nişler 

bulunmaktadır.  

 

Ana mekân 7.55 x 7.55 m boyutlarında kare bir plana sahiptir. Kubbeye geçiş yüksek 

pandantiflerle sağlanmaktadır. Mihrap kapı ile aynı doğrultudadır ve yarım 

yuvarlaktır. Ana mekânın batı cephesindeki pencerenin çevresinde, kubbeye kadar, 

2.70 m genişliğinde ve 0.45 m derinliğinde sivri destek kemeri bulunmaktadır. 

 

Caminin güneyindeki hazirede, ilk bakışta, adeta mezartaşı izlenimi veren ve iki 

parçadan oluşan dikdörtgen prizmal bir mermer bloğu bulunmaktadır. Kavuk 

şeklindeki üst parça, sonradan, araya betondan bir bağlayıcı eleman konulmak 

suretiyle, alttaki büyük bloğa oturtulmuştur. Her iki parça arasında yer alan yazılar, 

ne yazık ki kırıktır. Söz konusu bloklar üzerinde, sülüs yazılı 15 satırlık Arapça bir 

kitabe dikkati çekmektedir. Kitabenin görülebilen ilk 13 satırı “Ayet-el Kürsi”, son 
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iki satırı ise bir inşa kitabesinin içermektedir. İnşa kitabesinin tarih veren son 

satırının olduğu kısım, hazire yeniden düzenlenirken şimdiki mevcut zeminin altında 

kalmıştır. Söz konusu satırlarda, H. 647/M. 1249-1250 tarihinde inşa edilen bir 

camiden bahsedilmektedir297. ( Resim 138) Ancak, bu kitabe konumu ve yapıdan ayrı 

olması nedeniyle başka bir camiye ait olabileceğinden, yapının inşa tarihi için yeterli 

değildir. Buradan hareketle, Selçuklu Dönemi’nde bir burç olarak inşa edilen, daha 

sonra camiye çevrildiği düşünülen bu yapının, Kılıçcı Yusuf veya Ahi Yusuf diye 

bilinen biri tarafından onarılıp, yeni fonksiyon verilerek, büyük ölçüde şimdiki haline 

kavuştuğu tarih için 15. yüzyılın üçüncü çeyreğini terminus post quem olarak kabul 

etmek mümkündür298. 

 

 

2.2.4. Ahi Kızı Mescidi 

36° 53′ 07.5″ K / 30° 42′ 13.3″ D 

 

 

Selçuk mahallesi, Mektep Sokak’tadır ( Resim 139, Şekil 15). Yaklaşık 8.80 x 8.80 

m boyutlarında kare planlı ve basık kubbeli bir yapı olan Ahi Kızı Mescidi, 

günümüzde bir hayli bakımsız durumdadır. 

 

Yapının kapısı, kuzey cepheye daha sonra inşa edilmiş olan son cemaat yerinin 

olduğu bölümdedir. Kuzey cephenin ortasındaki ve 1.60 m genişliğindeki sivri 

kemerli kapının iki yanında, sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır.  

 

Doğu cephesinde dar bir sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Bu pencerenin hemen 

kuzey tarafında ince bir mazgal pencere vardır. 

 

Batı cephede üç adet pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerden ortadaki dikdörtgen, 

diğer ikisi dışa doğru daralan mazgal pencere görünümündedir.  

                                                 
297 A. Refik, “Fatih Zamanında Teke İli”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, No. 2/79, İstanbul 
1340, s. 72; S. F. Erten, Antalya Vilayeti Tarihi, İstanbul 1940, s. 52; Riefstahl, A.g.e., s. 66-67. 
298 Yılmaz, A.g.e., s. 20. 
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Basık kubbenin eteğinde, iç kısımda, yarım daire kesitli bir silme bulunmaktadır. 

Kubbeye geçiş, daha sonra yapılmış olan kaplama nedeniyle günümüzde 

görülememektedir. 6.00 x 6. 60 m boyutlarında kareye yakın bir plana sahip olan ana 

mekânın iç kısmında, güney duvarın içine oyulmuş yarım yuvarlak ve yaklaşık 1.00 

m genişliğinde, yuvarlak kemerli basit bir mihrap yapılmıştır. Mihrabın çevresinde 

dikdörtgen bir çerçeve bulunmaktadır. 

 

Ahi Kızı Mescidi’nin tarihlendirilmesine imkân verecek herhangi bir tarihi belge ya 

da mimari unsur şimdilik bulunmamaktadır. Ancak, araştırmacılar tarafından öne 

sürülen tarihler arasında farklı görüşler vardır. Örneğin, yapının 14. yüzyılda 

Hamidoğulları Beyliği zamanında inşa edildiğine dair görüşü destekleyecek herhangi 

bir kaynak bulunmamaktadır299. Bununla birlikte, iki cephesindeki mazgal 

pencereleri, aynı durumdaki yapılarla benzerliği ve güneybatı köşesinin, kuzey-

güney doğrultulu bir duvarla ilişkilendirilmesi gibi yapısal özelliklerinden hareketle, 

mescidin ilk inşasında bir burç olarak yapıldığı, daha sonra mescide dönüştürüldüğü 

kuvvetle muhtemeldir. Bu şekilde yapının, Selçuklu Dönemi’nde, iç kaleyi güneyden 

sınırlandıran duvara ait bir burç kalıntısı olarak değerlendirmek yanlış 

olmayacaktır300. Ancak yapının hangi tarihte mescide çevrildiği şimdilik 

bilinmemektedir. 

 

 

2.2.5. Makbule Kara Molla Mescidi 

36° 53′ 04.9″ K / 30° 42′ 25.1″ D 

 

 

Kocatepe Sokak’taki yapı, 9.70 x 9.70 m boyutlarında kare planlıdır ( Resim 140-

141, Şekil 16). 1.35 m genişliğindeki kapısı kuzey cephenin ortasındadır. Söveleri ve 

basık kemeri düzgün kesme taştan olan kapı profilli konsollara oturmaktadır. Kapının 

                                                 
299 A. Durukan, “Alâeddin Keykubad Döneminde Antalya”, Antalya 2. Selçuklu Eserleri Semineri, 
Antalya 1988, s. 29. 
300 Yılmaz, A.g.e., s. 19-20. 
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iki yanında, alttakiler dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerli olmak üzere, üst üste ikişer 

pencere bulunmaktadır. Kapının üzerindeki, daha sonra yapılmış olan sundurmanın 

üzerinden görülen ve içinde kitabe olması gereken sivri kemerli bir niş 

bulunmaktadır. Bu nişin üzerinde, kubbe kasnağının içinde, sivri kemerli bir pencere 

vardır.  

 

Mescidin doğu ve güney cepheleri yapılaşma nedeniyle dıştan görülememektedir.  

 

Batı cephede üst üste yerleştirilmiş, alttakiler dikdörtgen, üsttekiler yuvarlak kemerli 

olmak üzere ikişer pencere bulunmaktadır. Ayrıca kubbe kasnağında, dıştan 

yuvarlak, içten sivri kemerli bir pencere daha vardır.  

 

Ana mekân, 7.35 x 7.35 m’dir. Kubbeye geçiş, Türk üçgeni şeklinde pandantiflerle 

sağlanmaktadır. Ana mekânın güneyinde, 1.00 m genişliğinde yuvarlak kemerli bir 

mihrap yer almaktadır. Yine güney duvarda, mihrapla aynı genişlikte, üst üste 

yapılmış, alttakiler dikdörtgen formda, üsttekiler sivri kemerli ikişer niş 

bulunmaktadır. Ayrıca güney tarafta, kubbe kasnağı üzerinde günümüzde kapalı olan 

bir niş daha vardır. 

 

Ana mekânın doğu tarafında da üst üste yerleştirilmiş 1.00 m genişliğinde, alt 

kısımdakiler dikdörtgen, üst kısımdakiler sivri kemerli ikişer niş ve kubbe 

kasnağında sivri kemerli bir niş vardır.  

 

Makbule Kara Molla Mescidi olarak bilinen yapının H. 937/M. 1531-1532 tarihli 

İcmal Defteri’nde zikredilen301 “Makbûl Ağa Mescidi” ile aynı bina olduğuna şüphe 

yoktur. Dükkan ve hamam mukataası olmak üzere gelirleri sayılan bina, diğer 

taraftan H.1015/M. 1607 tarihli Evkaf Defteri’nde de “Vakf-ı Mescid-i Makbûl Ağa 

nefs-i Antalya” şeklinde zikredilmekte ve vakıf gelirleri sayılmaktadır. Her iki 

kaynaktan da anlaşılıyor ki adı geçen vakfın vakfettiği bir de hamamı 

bulunmaktaydı. Dolayısıyla, mescidin Makbûl Ağa adındaki bu zât tarafından 

                                                 
301 H. 937/M. 1531-32 Tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri  No. 166’dan aktaran 
Yılmaz, A.g.e., s. 25. 
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yaptırılmış olduğu söylenebilir. Fatih zamanındaki evkaf sırasında bu adla herhangi 

bir mescit yoktur. Daha II. Murat zamanında Oruç Bey Çelebi ile Ethem Bey 

tarafından kaydedilmiş olan bu defterin, II. Murat saltanatı sırasında (1427-1451) 

yapıldığı sonucuna ulaşılır. Buradan da yapının inşa tarihinin 1451 yılından sonra 

düşünmek gerekir. 1531-1532 tarihli İcmal Defteri’ndeki kayıt da göz önüne alınırsa, 

Makbule Kara Molla Mescidi, 1451 ile 1531-1532 tarihleri arasında inşa 

edilmiştir302. 

 

 

2.3. Türbeler 
 

 

2.3.1. Ahi Yusuf Kümbeti 

36° 53′ 00.2″ K / 30° 42′ 14.4″ D 

 

 

Selçuklu mahallesi, Mermerli Sokak’tadır. Alttaki mezar odası ile iki katlı olarak 

inşa edilen türbe, Ahi Yusuf Camisi’nin güneyinde yer almaktadır. Cami ile aynı 

avlu içindeki yapının boyutları 6.50 x 6.70 m’dir ( Resim 142-143, Şekil 14). 

 

Türbenin alt katına beş basamaklı bir merdiven ile inilmektedir. Kapısı, kuzey tarafta 

üst kata çıkılan merdivenin altındadır. Alt kat sivri beşik tonoz örtülüdür. 

Günümüzde sanduka alt katın ortasında bulunmaktadır. 

 

Üst kat ihtiyaç duyuduğunda mescit olarak kullanılmaktadır. Üst kattaki mescide 

açılan kapı çerçeve içine alınmış gömme sütunludur ve 1.20 m genişliğindedir. Bu 

kapının iki yanında yaklaşık 0.70 m genişliğinde birer pencere vardır. Batı taraftan 

on üç basamaklı bir merdiven ile çıkılan üst katın üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye 

geçişte tromplar kullanılmıştır. Bu katın güney duvarında yarım daire planlı ve 

yuvarlak kemerli bir mihrap bulunmaktadır. 

                                                 
302 Yılmaz, A.g.e., s. 25. 
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Yapının batı cephesinde sivri kemerli üst kat penceresi profilli mermer parçalardan 

oluşmaktadır ve bunların iç kısmı geometrik bezeme ile kaplıdır. 

 

Ayrıca, batı cephesine bitişik olarak, sivri kemerli ve 3.95 m genişliğindeki girişi 

kuzeyde olan 3.80 x 6.20 m boyutlarında tonozlu bir ibadet mekânı yer almaktadır. 

Bu mekânın güney duvarında yaklaşık 0.80 m genişliğinde ve yuvarlak kemerli bir 

mihrap bulunmaktadır.  

 

Türbenin güney ve doğu cepheleri sağır bırakılmıştır. 

 

Yapının hangi tarihte, kim tarafından inşa ettirildiği bilinmemektedir. Birçok 

araştırmacı, aynı adla anılan Ahi Yusuf Camii’nden hareketle, bu türbenin Selçuklu 

Dönemi’nde inşa edildiğini belirtmiştir303. Ahi Yusuf Camisi’nin güneyindeki 

hazirede bulunan 1249-1250 tarihli bir kitabeden kaynaklı olarak Ahi Yusuf 

Türbesi’ni de aynı zamana tarihlemek mümkündür. Kitabede, “Bu mübarek caminin 

yapılması 647 senesi aylarında emredildi” yazmaktadır304. Buradan hareketle yapının 

1249-50 tarihinde inşa edildiği düşünülebilir. Ancak Yılmaz, binanın bir kasr olarak 

yapılmış olabileceğini belirtmektedir. Araştırmacı, alt katın kripta olarak değil, bir 

sarnıç olarak inşa edildiğini, üst katın da yaşama mekânı olarak düşünülebileceğini 

ve batı cephedeki kemerli açıklığın da bir balkonla ilişkilendirilebileceğini 

açıklamaktadır305. Dolayısıyla, kuvvetle muhtemel bir Selçuklu yapısı olan bu 

binanın gerçekte hangi tarihte inşa edildiğini bugünkü bilgilerimizle söylemek 

mümkün değildir. 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Durukan, A.g.m., s. 28. 
304 Yılmaz, A.g.e., s. 38, 130. 
305 Yılmaz, A.g.e., s. 39. 
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2.3.2. Zincirkıran Mehmed Bey Türbesi 

36° 53′ 13.0″ K / 30° 42′ 15.5″ D 

 

 

Selçuk mahallesinde, Yivli Minare Camii’nin kuzeyinde ve Mevlevihane’nin hemen 

doğusundadır (Resim 144,  Şekil 17). Kesme taşlarla inşa edilmiş olan ve 8.30 x 8.30 

m boyutlarında kare bir subasman üzerinde yükselen yapı, sekizgen planlıdır. ( Plan) 

Gövdenin kenarları ortalama 3.50 m’dir. Subasmandan itibaren 6.15 m yüksekliğinde 

sekizgen planlı olan gövdenin üzeri, yaklaşık 7.50 m yüksekliğinde sekizgen külah 

ile örtülüdür. Gövde ile külahın arasında yaklaşık 0.40 m genişliğinde profilli bir 

korniş bulunmaktadır.  

 

Kapısı güneybatı cephesindedir. Kapı, en dışta düz bir silmeden, içte ise profilli bir 

bordürle hareketlendirilmiştir. Portalın üst kısmı ise yine taş malzeme kullanılarak 

yapılmış ve profilli konsollarla desteklenerek iç içe geçen basık kemerli olarak inşa 

edilmiştir (Resim 145). Burada üst kısımda yapının inşa kitabesiyle, iki yanda birer 

rozet bulunmaktadır. Rozetlerde alçak kabartma olarak bitkisel ve geometrik 

desenler işlenmiştir (Resim 146). 

 

Gövdenin, portalın bulunduğu güneybatı kenarı hariç, bütün kenarlarında pencere 

açıklığı vardır. Özellikle güney, doğu ve batıdaki pencerelerin üzerindeki işlemeler 

ilgi çekicidir. Bunlardan batı, kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarlarında olan 

süslemelerde kabartma olarak bir palmet motifi içinde çeşitli bitkisel formlar 

işlenmiştir. Doğudaki de benzer bir uygulamadır; ancak buradaki kompozisyonda, 

diğerlerinden farklı olarak, palmet motifi dörtgen çerçevenin köşelerin son 

bulmaktadır. Bunlarla birlikte binanın güneydoğu ve güney cephelerinde ağırlıklı 

olarak geometrik bezeme ile oluşturulmuş süslemeler bulunmaktadır (Resim 147-

150). 

 

Güneybatı cephesinde bulunan kapısının üzerinde yer alan iki satırlık nesih yazılı 

mermer kitabede türbenin, “bu kutsal kubbenin Mübarized-devle ve’l-dunyâ ve’d-dîn 
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lakablı Mehmet bin Mahmud bin Yunus Bey tarafından merhum oğlu Ali için H. 

779/M. 1377”de inşa ettirildiği yazmaktadır306 (Resim 146). 

 

 

2.3.3. Nigâr Hatun Türbesi 

36° 53′ 12.5″ K / 30° 42′ 15.7″ D 

 

 

Yivli Minare Camii’nin kuzeybatısındaki yüksek bir teras üzerinde bulunmaktadır 

(Resim 151-153, Şekil 18). Altıgen planlı yapının kenar uzunlukları ortalama 2.60 

m’dir. Kapısı güneydedir. Kemerli olan kapının genişliği 0.80 m, derinliği 0.70 m, 

yüksekliği ise 1.80 m’dir. Kapının tamamı, 0.10 m dışa taşkın olarak, 1.40 x 2.20 m 

boyutlarında bir çerçeve içine alınmıştır (Resim 154). 

 

Kapının olduğu güney cephe dışında diğer cepheler sağırdır. 

 

Altıgen yapının üstü içten kubbe, dıştan basık külah şeklinde görülen bir örtü ile 

kapatılmıştır. Gövde ile külahın arasında profilli bir silme bulunmaktadır. Yapının 

duvar örgüsü içinde ve çevrede devşirme malzemelerin kullanılmış olduğu 

görülmektedir (Resim 155-157). 

 

Kentin en önemli Ortaçağ yapılarının bulunduğu bir alanda, iç kalede yer alan 

binanın yapım tarihi ve kim adına inşa edildiği bugün için bilinmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Ahmet Tevhid, A.g.e., s. 337’den aktaran Yılmaz, A.g.e., s. 40. Yapıda bulunduğu bilinen çiniler 
ve mezar taşları ile ilgil bkz. Yılmaz, A.g.e., s. 42-43. 
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2.3.4. Ahi Kızı Türbesi 

36° 53′ 08.7″ K / 30° 42′ 12.5″ D 

 

 

Selçuk mahallesi, Aydoğdu Sokak’tadır (Resim 158). Eski yapının yerine taş ve 

betonarme yeni bir yapı inşa edilmiştir. Aslına sadık kalınarak inşa edildiği söylenen 

yeni yapının boyutları yaklaşık 3.40 x 4.00 m’dir (Resim 159).  

 

Doğusuna bitişik olarak modern bir yapı inşa edilmiştir. Batısında avluya açılan bir 

kapı bulunan yapının güney cephesinde Aydoğdu Sokak’a açılan bir pencere dışında 

herhangi bir süsleme ya da yapı elemanı bulunmamaktadır. 

 

Antalya Müzesi’nde bulunan ve Ahi Kızı Türbesi’nden getirilmiş beyaz mermerden 

bir sanduka üzerindeki H. 842/M. 1439 tarihi, türbenin inşa tarihi için esas 

alınabilir307. 

 

 

2.4. Hamamlar 

 

 

2.4.1. Yivli Minare Hamamı  

36° 53′ 13.1″ K / 30° 42′ 14.0″ D 

 

 

Yaklaşık olarak 8.50 x 11.00 m boyutlarında olan yapı doğu-batı doğrultulu ve kaba 

yonu taş malzeme ile inşa edilmiştir (Resim 160-163, Şekil 19). İlk olarak 1995 

yılında bir şahsa kiralanan hamam yakın zamanda el değiştirmiştir. Bu çalışmanın 

yapıldığı tarihte turistik bir iş yeri olarak kullanılmak üzere temizlik çalışmaları 

devam etmektedir. 

                                                 
307 Yılmaz, A.g.e. s. 44. 
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0.70 m genişliğinde olan kapısı güneydedir ve yuvarlak kemerlidir. Girişin batısında 

0.70 m genişliğinde ve 0.70 m yüksekliğinde sivri kemerli bir niş bulunmaktadır 

(Resim 164). Kapının doğusunda ise küçük bir pencere vardır. Kapı 2.30 x 4.00 

m’lik çapraz tonozlu bir giriş mekânına açılmaktadır. Bu giriş mekânının iki 

tarafında, mekânın devamı şeklinde inşa edilmiş ve sivri kemerlerle birbirine 

bağlanmış olan kubbeli iki mekân bulunmaktadır.  

 

Giriş bölümün kuzeydoğusundaki sivri kemerli bir kapı ile 3.80 x 4.00 m 

boyutlarında kubbeli bir mekâna geçilir. Sıcaklık olması muhtemel bu mekânda 

kubbeye geçişte Türk üçgenleri kullanılmıştır. Sıcaklık bölümünden yine kubbeli iki 

mekâna geçilmektedir. 

 

Yapının kuzeyi günümüz toprak kotunun altında kalmıştır. 

 

Yapının doğusunda bulunan mekân olasılıkla hamamın su deposudur. Bu mekânın 

dış cephesinde, yapının doğu tarafında neredeyse zemin seviyesinde kısmen 

okunabilen bir kitabe bulunmaktadır ve ortasındaki delikten bu kitabenin ikincil 

kullanım olarak bir çeşmenin ayna taşı işlevi kazandığı anlaşılmaktadır308. 

 

Yapım tarihine dair herhangi bir bilgi olmamakla birlikte Yılmaz, yapının saray 

hamamı olarak 13. yüzyılın ilk çeyreği içinde inşa edilmiş olabileceğini 

belirtmektedir309. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
308 Bu devşirme olarak kullanılmış kitabenin üzerinde “Bu yapıyı ulu Sultan …, Dünyanın ve Dinin 
yücesi, fetih babası, Keyhüsrev oğlu Keykubad … zayıf kul Tuğrul resmetti sene ..22” yazmaktadır. 
Ayrıca, Yılmaz, A.g.e., s. 65-66, 134’te tarihin 1225 olabileceği belirtmektedir. 
309 Yılmaz, A.g.e., s. 68. Antalya’daki Selçuku sarayı ile ilgili bkz. İmaret Medresesi. 
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2.4.2. Nazır Hamamı 

36° 53′ 10.3″ K / 30° 42′ 22.8″ D 

 

 

Surların batısında yer alan bu hamam, Haram Aralığı Sokağı üzerinde, Tekeli 

Mehmet Paşa Camisi’nin doğusunda bulunmaktadır (Resim 165). 9.50 x 25.00 m 

boyutlarındadır (Şekil 20). Güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu uzanan yapı günümüzde 

de kullanıldığı için duvarları sıvalıdır ve çeşitli eklemelerle özgün durumu 

kaybolmuştur (Resim 166). 

 

Hamamın kuzeybatı tarafına, yakın tarihlerde inşa edilen bir giriş mekânından, yine 

yakın tarihlerde yenilendiği anlaşılan soğukluk/soyunmalık bölümüne geçilmektedir. 

Bu bölümün kuzeydoğu duvarının ortasındaki bir kapı ile ılıklık bölüme girilir. Bu 

bölümün orta kısmı kubbelidir. Aynı şekilde iki yandaki mekânlar da geçişte 

pandantiflerin kullanıldığı kubbeler ile örtülüdür. 

 

Ilıklık bölümünün orta kısmından açılan 0.70 m genişliğinde bir kapı vasıtasıyla 

sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Bu kapı sıcaklığın kubbeli orta kısmına 

açılmaktadır. Kubbeli orta kısmın iki yanında sivri beşik tonozlu iki bölüm vardır 

(Resim 167). Kubbeye geçişte mukarnaslı pandantifler kullanılmıştır (Resim 168). 

Ayrıca, sıcaklık bölümünün kuzeydoğusunda yan yana inşa edilmiş, üç adet halvet 

bulunmaktadır. Halvetler de kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçişlerde tromplar 

kullanılmıştır. 

 

Yapının kuzeydoğusu boyunca su haznesi inşa edilmiştir. Su haznesinin yapının iç 

kısımları ile ilişkisi görülememekle birlikte hamamın sıcak suyu hemen yanda 

bulunan ocak ile sağlanmaktadır (Resim 169-170). 

 

Yapı Mübarizeddin Mehmed Bey’in annesi Sultan Hatun’un vakfiyesine mal edildiği 

için en erken 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olmalıdır310.  

                                                 
310 Yılmaz, A.g.e., s. 72. 
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2.4.4. Balık Pazarı Hamamı 

36° 53′ 03.6″ K / 30° 42′ 20.4″ D 

 

 

Günümüze ulaşabilen kısmı yaklaşık 18.50 x 22.50 m boyutlarındadır (Resim 171-

172, Şekil 21). 

 

Yaklaşık 0.80 m genişliğindeki kapısı güneybatı cephededir. Günümüzde oldukça 

kötü durumda olan bu cephedeki kapının düzgün kesme taş söveleri ve sivri kemeri 

belirgindir. Kapı bölümü yakın tarihlerde örülerek kapatılmıştır.  

 

Yapı günümüzde yol seviyesinin bir kaç metre altında kalmıştır. Bu durum özellikle 

güneydoğu cephede belirgindir. Bu cephenin doğu kısmı bir hayli tahrip edilmiştir. 

Doğu kısımda su haznesi olması muhtemel bir bölümün kalıntısı bulunmaktadır. 

 

Kuzeydoğu cephe günümüzde toprak altındadır ve izlenememektedir. Benzer bir 

şekilde kuzeybatı cephesi de yıkılmış olduğu için günümüze ulaşmamıştır. 

 

Güneybatıdaki kapıdan girildiğinde 2.75 x 11.00 m boyutlarında ve tüm cepheyi 

kapsayacak şekilde inşa edilmiş ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklık kısmının orta bölümü 

sivri tonoz, kenarları ise kubbe ile örtülüdür. Tonozlu olan orta bölümden yan 

mekânlara bağlantı sivri kemerler ile sağlanmış ve yan mekânlarda kubbeye geçişte 

pandantif kullanılmıştır. Ayrıca soğukluk bölümün iki yanındaki bu kubbeli 

mekânların kuzeydoğu duvarlarını kaplayacak şekilde inşa edilmiş ve 0.80 m 

derinliğinde olan sivri kemerli nişler bulunmaktadır. Ilıklık bölümünün kuzeybatı 

duvarında, bu yöndeki kubbeli mekândan geçilerek ulaşılan bir kapıya izler 

bulunmaktadır. Bugün örülerek kapatılmış olan bu kapıdan, yapının kuzeybatısında 

bulunan ve günümüze ulaşmayan mekânlara geçiliyor olması gerekmektedir ve bu 

yok olmuş mekânların hamamın soğukluk bölümüne ait olmaları muhtemeldir. 
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Ilıklık bölümünün tonozlu orta kısmının kuzeydoğu duvarının güneydoğu tarafına 

doğru olan bir kapıyla sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sivri kemerli bu kapı 

yaklaşık 0.70 m genişliğindedir. Sıcaklık bölümü yaklaşık 3.50 x 8.50 m 

boyutlarında ve kubbelidir. Kubbe geçişlerinde pandantiflerin kullanıldığı bu 

bölümün iki yanında sivri tonozlu iki mekân bulunmaktadır.  

 

Sıcaklık bölümü 0.60 m genişliğinde iki kapı ile kuzeydoğuda iki kare mekâna 

geçilmektedir. Hamamın halvet kısımları olarak kullanılan bu mekânlar da kubbe ile 

örtülüdür ve kubbeye geçişte tromplar kullanılmıştır. 3.50 x 3.50 m boyutlarındaki 

halvet odalarının kuzeybatıda olanını kuzeydoğu duvarında küçük bir pencere, arka 

kısımdaki, su haznesi olması gereken ve günümüze sadece kalıntıları ulaşan bölüme 

açılmaktadır.  

 

Mimari özelliklerinden ve kentin ortasından geçen surlarla olan ilişkisinden hareketle 

yapının 13. yüzyıl ilk yarısında inşa edilmesi muhtemel olmakla birlikte kesin tarihi 

bugün için söylemek mümkün değildir. 

 

 

2.5. Medreseler 
 

 

2.5.1. İmaret Medresesi 

36° 53′ 12.1″ K / 30° 42′ 17.3″ D 

 

 

Yivli Minare Camii’nin hemen doğusundadır. Yaklaşık olarak 25 x 30 m 

boyutlarında olan yapı hafif bir sapmayla kuzey-güney doğrultuludur. Açık avluludur 

(Resim 173, Şekil 22). 
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Kuzeydoğu cephede dört adet pencere bulunmaktadır. Ayrıca bu pencerelerin en 

kuzeydeki ikisinin arasında daha alt seviyede bir pencere daha vardır. Bu bölümdeki 

pencereler dikdörtgendir. 

 

Yapının güneybatısında avlusu bulunmaktadır. Avluya bakan cephenin üst kısmı 

büyük oranda yıkılmıştır ancak bu cephe üzerinde üç adet pencere halen 

seçilebilmektedir. Bu yönde bulunan mukarnas kavsaralı kapısı sivri kemerlidir ve 

iki yanında iki sıra akantus yapraklı başlıklara sahip küçük sütunlar bulunmaktadır 

(Resim 174). 

 

Günümüzde hediyelik eşya mağazası olarak oldukça kötü kullanılan bu yapının orta 

kısmında kuzey-güney doğrultulu uzanan bir açık avlu bulunmaktadır. Avlu 

ortasında daha önce yerlerinden kaldırıldığı belli olan ve iki sıra halinde yine kuzey-

güney doğrultulu olarak yerleştirilmiş bulunan dörder adet sütun kaidesi vardır 

(Resim 175-176). Bu kaidelerden, doğu tarafının en kuzeyindekinin daha önce 

devşirme olarak bir kapı elamanı biçiminde kullanıldığı anlaşılmaktadır (Resim 177). 

Bu sütunların varlığı bu alanın revaklı bir avlu olduğunu göstermektedir. 

 

Kapının tam karşısında, yapının kuzey kısmında sivri tonozlu büyük bir eyvan 

bulunmaktadır. Avlunun batısında yapılan yenilemelerden ve sergileme araçlarından 

mimari özellikleri tam olarak okunamayan dört mekân yer almaktadır. Bu 

mekânların en güneydeki büyük oranda yıkılmış olmakla birlikte tonozlu bir üst 

örtüye sahip olduğu anlaşılmaktadır ve batı kısmında ana kayaya oturduğu 

görülmektedir (Resim 178). Ortadaki mekânın avluya bakan cephesi günümüze 

ulaşmamış olmakla birlikte, mimari anlamda büyük bir değişikliğe uğradığı 

görülmektedir. Bu mekânın güney tarafında yeni onarım görmüş bir sivri tonoz örtü 

bulunmaktadır (Resim 179). En kuzeydeki mekân yapıyı kullanan ticari müesseseye 

ait olduğu için tam olarak incelenememiştir (Resim 180). Tonoz örtüsü görülebilen 

bu mekânın güneydoğu köşesinde bir kapısı bulunmaktadır. 
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Yapının kuzeybatı köşesindeki mekâna güneyindeki bir kapıdan girilmektedir.  

Mağazanın yöneticileri özel kullanım alanı olduğunun belirterek izin vermedikleri 

için bu mekân tam olarak incelenememiştir (Resim 181). 

 

Yapının kuzeyindeki ana eyvanın doğusuna bitişik sivri tonozlu küçük mekân vardır. 

Bu mekânın da doğusunda yine sivri kemerli biraz daha büyük bir mekân 

bulunmaktadır. Bu mekânı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise içinden tonoz 

örtülü olduğu anlaşılan başka bir odaya açılıyor olmasıdır.  

 

Yapının güneybatı köşesindeki bölüm, burada ana kayanın varlığından ötürü dikkat 

çekicidir. Yapının içinde yükselen bu zeminin üzerindeki izlerden, basamak halinde 

bir üst kottaki alana ulaşan bir geçiş özelliği verildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu 

kayalığın üst kısmı günümüzde dolgu toprak ile örtülüdür (Resim 178). 

 

Yapının doğu tarafı inşa edilen modern bir yapı nedeniyle günümüze ulaşmamış 

olmakla birlikte, gerek kuzeydoğu köşede devam eden mekânların varlığı gerekse 

portalın doğusundaki duvarların devam etmesi, bu muazzam yapının doğu yönüne 

doğru daha da uzandığını göstermektedir. Ancak bunun kesinleşebilmesi ya da ne 

duvarların ne kadar devam ettiğinin tespiti için bölgede kapsamlı arkeolojik kazı ve 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

 

İmaret Medresesi olarak anılan ve Kaleiçi’nin tamamen ticari gerekçelerle en fazla 

tahrip edilmiş tarihi değeri olan bu yapının bulunduğu alan Antalya’nın her dönem 

merkezi konumundaki iç kalesinin tam ortasıdır. Bir hayli kötü durumdaki 

kitabesinden sadece “Yüceliği iyiliğinden dolayı Allaha hamd olsun. Bu binanın 

yapılmasını Sultan… Yüce sultan Allahın (yeryüzündeki) gölgesi(nin) devletli 

günlerinde. Yüce Allaha muhtaç Emir…” ifadeleri okunmaktadır311 (Resim 182). 

 

Yapıda yakın zamanda yapılan onarım çalışmaları sırasında çok sayıda motifli ve 

figürlü çiniler bulunduğu bilinmektedir. Maalesef kapsamlı bir araştırmaya tabî 

                                                 
311 Yılmaz, A.g.e., s. 47, 132. 
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tutulmadan akibetleri belli olmadığı belirtilen bu çinilerin bir eğitim kurumunda 

ziyade sivil bir yapıya ait olabileceği düşünülmektedir. Gerek buradan hareketle 

gerekse etrafındaki yapılarla olan ilişkisi ile mimari ve konum özelliklerinden 

kaynaklı olarak bu yapının gerçekte bir imaret değil, uzun yıllar boyunca gelişerek 

varlığını sürdürmüş olan Selçuklu Sarayı olduğunu düşünmek akla yatkındır. 

Dolayısıyla yapıyı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından ilk fethe kadar uzanan ve I. 

Keykâvus ile I. Keykubad zamanında da asıl karakterini kazanmış olan Antalya 

Sarayı olarak kabul etmek yerinde olacaktır312. 

 

 

2.6.2. Karatay Medresesi 

36° 53′ 08.7″ K / 30° 42′ 16.6″ D 

 

 

Tuzcular mahallesi, Kabadayı Sokak’tadır. Bugün oldukça harap ve kötü durumda 

bulunan ve doğu-batı doğrultu olan yapı topluluğu 15.00 x 30.00 m boyutlarındadır. 

Ancak özellikle iç kısmının bir hayli kötü durumda olması içinde hareket etmeyi 

zorlaştırdığı için yapı tam olarak incelenememiştir313. 

 

Portalı günümüze ulaşabilmiştir ve düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. 

7.30 x 8.00 m boyutlarında olan portal sivri kemerlidir ve iç kısmındaki giriş 

eyvanına açılmaktadır (Resim 183, Şekil 23). 

 

Portalın her iki tarafına, yakın dönemde moloz taş malzeme ile ahşap hatıllı duvarlar 

inşa edilmiştir. Ancak bu sonradan örülen duvarın güney bölümü günümüze 

ulaşmamıştır. Güneydeki bu duvarların olduğu yere portalın gerisinde yer alacak 

şekilde bir istinat duvarı örülmüş; bu duvarın da ön kısmına modern betonarme bir 

tuvalet inşa edilmiştir. 

 

                                                 
312 Yılmaz, A.g.e., s. 52-53. 
313 Yapının detaylı anlatımı için bkz, Yılmaz, A.g.e., s. 56-65; M. Sözen, Anadolu Medreseleri, C. 2, 
İstanbul 1972, s. 137-141. 
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Giriş eyvanı, 4.00 x 4.80 m boyutlarındadır. Üst örtüsü sivri beşik tonozdur.  

 

Giriş eyvanından açılan bir kapı ile yaklaşık 9.00 x 13.00 m boyutlarında bir avluya 

geçilmektedir. Avlunun doğu tarafında iki adet büyük mekân vardır. Bu mekânlardan 

diğerine göre kuzeyde olan mekân 7.20 x 10.30 m boyutlarındadır. Güney duvarında 

2.60 m genişliğinde 3.00 m yüksekliğinde bir mihrap bulunmaktadır. Güney duvarın 

ortasında yer alan bu mihrapta kesme taş malzeme kullanılmıştır. Mihrabın çevresi 

0.35 m genişliğinde bir bordür ile çevrelenmiştir. Bu bordürün iç kısmında, bu sefer 

0.20 m genişliğinde profilli bir başka bordür daha vardır (Resim 184). Güney 

duvarında mihrap olan mekânın kuzey duvarı üzerinde, dikdörtgen formlu olan 0.70 

m derinliğinde beş adet niş bulunmaktadır. 

 

Avlunun doğu tarafındaki mekânlardan güneyde olan mekân 6.50 x 12.50 m 

boyutlarındadır. Sivri beşik tonozlu olan bu mekânın üst örtüsü, mekânın ortasındaki 

büyük kemerle desteklenmiştir. 

 

Medresenin diğer bölümlerinden günümüze ulaşan olmamıştır. Sadece avlu içinde 

dağınık halde bulunan sütunların varlığı burada bulunan revakların varlığına işaret 

etmektedir. 

 

Portal üzerindeki sivri kemerli bir niş içinde iki parçalı mermer levha üzerine sülüs 

yazılı kitabesinde, “bu mübarek Dar’üs-sülehânın yapılması yüce Sultan, ulu Şahlar 

Şahı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, milletlerin dizginlerinin sahibi, Arap ve Acem 

Sultanlarının yardımcısı, fetih babası, Keykubad oğlu Keyhüsrev oğlu Keykâvus’un 

–Emîr’ül-müminin burhanı- devlet(li günlerinde) tamamlandı sene 648 (1250-1251)” 

yazmaktadır. Ancak yapıdaki mimari sorunlar ve tarihi tutarsızlılardan kaynaklı 

olarak Yılmaz, yapının kent dışından şimdiki yerine nakledildiğine işaret 

etmektedir314 (Resim 185). 

 

 

                                                 
314 Yılmaz, A.g.e., s. 64-65. 
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2.6.3. Atabey Medresesi 

36° 53′ 11.3″ K / 30° 42′ 17.8″ D 

 

 

Yivli Minare Camii’nin doğusundadır. Portalı İmaret Medresesi’nin portalıyla karşı 

karşıyadır. Günümüze sadece portalı ulaşmış olan bu medresenin duvarlarından 

sadece portalın iki yanındakilerin bir bölümü görülmektedir. Kaba yonu taşlarla inşa 

edilmiş olan bu duvarlar yapıyla çağdaş değildir ve portalın desteklenmesi için daha 

sonra, muhtemelen yakın bir dönemde inşa edilmişlerdir (Resim 186-187). 

 

Yapıdan günümüze kalan yegâne bölüm olan portalın genişliği 3.70 m’dir. Portalı 

profilli silmeler ile çevrelenmiştir. Bu silmeler zikzak ve yıldızlardan oluşan 

geometrik desenlerle bezenmiştir. Ayrıca, 1.65 m genişliğinde ve ... yüksekliğindeki 

kapı, iki yanda konsollara oturmuştur ve basık yuvarlak kemerlidir. Kapının üzerinde 

sülüs yazılı altı satırlık bir inşa kitabesi bulunmaktadır. 

 

Portalde sivri kemerli bir niş içinde yer alan altı satırlık kitabesinde “Mülk yalnızca 

Allah’ındır. Bu mübarek medresenin yapılması Yüce Sultan, Allah’ın yeryüzündeki 

gölgesi, Dünyanın ve Dinin yardımcısı, fetih babası, Keykubad oğlu Keyhüsrev’in –

Emîr’ül-müminin ortağı- Allah saltanatını kalıcı kılsın, devletinde, zayıf kul 

Rabbinin rahmetine muhtaç Atabey Armağan emretti sene 637 (M. 1239-40)” 

yazmaktadır315 (Resim 188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Yılmaz, A.g.e., s. 53, 133. 
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2.6. Mevlevihane 

36° 53′ 12.8″ K / 30° 42′ 15.5″ D 

 

 

Günümüzde Kültür Bakanlığı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılan yapı, 

Yivli Minare Camii’nin hemen kuzeyinde bulunan terasın üzerindedir. Dikdörtgene 

yakın planlı olan yapı, iki katlıdır. Bütün cephelerinin boyutları farklıdır. Doğu 

cephesi yaklaşık 13.40 m iken, batı cephesinin uzunluğu yaklaşık 14.80 m’dir. 

Yapının kuzey cephesi 17.60 m, güney cephe ise 22.30 m’dir (Şekil 24). 

 

Kapısı güney cephededir (Resim 189). 1.60 m genişliğindeki kapının hemen 

doğusunda bir pencere vardır. Bu pencerenin doğusunda ise 1.00 m kadar dışa taşkın 

bir plaster bulunmaktadır. Yine bu plasterin doğusunda, biri plastera bitişik olarak 

dikdörtgen formlu iki pencere bulunmaktadır.  

 

Güney cephenin batı tarafı, tonozlu mekânın genişliği nedeniyle dışa taşkındır ve bu 

bölümde ikisi altta, biri üstte olmak üzere üç pencere bulunmaktadır. 

 

Batı tarafında yan yana beşik tonoz örtülü iki mekân vardır. ( Resim 190) 

 

Doğu cephede dikdörtgen formlu iki pencere vardır. Yapının doğu tarafında tonozlu 

iki mekân bulunmaktadır ve bu pencerelerin her biri ayrı ayrı bu mekânlara 

açılmaktadır.  

 

Kuzey cephede alt kat, günümüzde zemin seviyesinin altında kalmıştır. Bu nedenle, 

bu cephede, üst kata ait sağır duvarlar şeklinde görülmektedir (Resim 191). Kuzey 

cephenin batı kısmı yıkılmıştır ve bu yıkılan bölüm de günümüzde yapıya ait bir 

başka giriş olarak kullanılmaktadır. 

 

Basık kemerli kapı, kubbeli büyük mekâna açılmaktadır. Yaklaşık 7.30 x 8.10 m 

boyutlarında olan bu mekânın kubbesi yaklaşık 7.70 m çapındadır ve köşelerden 
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tromplar üzerine oturmaktadır. Bu mekânın güney duvarının ortasında, duvar içine 

açılmış, yuvarlak kemerli bir mihrap bulunmaktadır (Resim 192). Mekânın doğu 

tarafında da beş basamaklı bir merdivenle çıkılan sivri beşik tonoz örtülü 5.80 x 7.60 

m boyutlarında bir eyvan bulunmaktadır. Güney cephenin doğusundaki iki pencere 

bu bölüme açılmaktadır (Resim 193). Bu eyvanın orta kısmında da aynı batısındaki 

kubbeli mekânda olduğu gibi bir mihrap vardır. 

 

Eyvanın kuzey duvarının doğusuna yakın tarafında bir kapıdan başka bir sivri 

tonozlu mekâna geçilmektedir. Bu mekânın bir girişi de kubbeli bölümün 

kuzeydoğusunda bulunan dört basamaklı bir girişten de çıkılmaktadır. Doğu 

tarafında dikdörtgen formlu bir niş bulunan mekânın boyutları 5.80 x 7.60 m’dir. 

 

Kubbeli bölümün kuzey tarafında, bu bölüme açılan sivri beşik tonozlu dikdörtgen 

planlı iki mekân bulunmaktadır. Bu mekânların üst katında da aynı şekilde üç mekân 

daha vardır. Üstteki bu mekânlara, kubbeli bölümün güney kuzeybatısından 

merdivenle çıkılan batı mekânındaki kapı ile ulaşılmaktadır316. 

 

Batı mekânlara ise, ortadaki kubbeli bölümün kuzeybatı köşesindeki bir merdiven ile 

çıkılmaktadır. Alt kattaki odalar sivri beşik tonozla örtülüdür ve bu kısımda sivri 

kemerli bir kapı ile orta bölüme açılan iki mekân bulunmaktadır.  

 

Evliya Çelebi’nin anlatımından yapının daha 17. yüzyılda Mevlevihane olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır317. Ancak, bu bilgi dışında yapım tarihine dair herhangi 

bir kaynak bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Yılmaz’ın İmaret Medresesi’nde de 

belirttiği haliyle Selçuklu’nun Antalya Sarayı’na ait bir mekân hatta sarayın Harem 

bölümü olarak inşa edilmesi olasıdır318. 

 

 

                                                 
316 Yapının kuzeybatı köşesindeki alt mekân sivri beşik tonozludur ve 3.70 x 3.80 m boyutlarındadır. 
Ancak bu bölüme ve üst katına ait sadece az miktarda orijinal duvar günümüze ulaşmıştır. 
317 Evliya Çelebi, A.g.e., s. 288. 
318 Yılmaz, A.g.e., s. 81. 
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3. ANTALYA’DA, KALEİÇİ’NİN DIŞINDAKİ 16. YÜZYILA 

KADAR İNŞA EDİLEN YAPILARIN MİMARİ ÖZELLİKLERİ 
 

 

3.1. Balı Bey Camisi 

36° 53′ 24.6″ K / 30° 42′ 27.6″ D 

 

 

15.50 x 16.50 m boyutlarında dikdörtgen planlı yapı kubbe ile örtülüdür (Şekil 26). 

 

Kuzey cephede daha sonra inşa edilmiş bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bu 

cephede, 1.45 m genişliğinde ve yuvarlak kemerli kapının iki yanında, 1.20 m 

genişliğinde, batı taraftaki pencere olarak kalmış, doğu taraftaki ise daha sonra kapı 

haline getirilmiş olan, dıştan dikdörtgen, içten yuvarlak kemerli iki pencere 

bulunmaktadır. Aynı cephede, kapının üzerindeki kitabe yerinde yapının tarihi 

açıklanan modern bir levha bulunmaktadır.  

 

Batı cephede, 1.20 m genişliğinde ve dikdörtgen iki pencere bulunmaktadır. 

Caminin, kare kaideli, sekizgen pabuçlu ve tek şerefeli minaresi batı cephenin kuzey 

ucuna bitişik olarak inşa edilmiştir.  

 

Doğu cephede, dikdörtgen ve 1.20 m genişliğinde bir pencere bulunmaktadır. Bu 

cephenin üst kısmında bir kare, diğeri dikdörtgen iki küçük pencere daha vardır. 

 

Güney cephede, alt kısımda dikdörtgen ve 1.20 m genişliğinde iki pencere 

bulunmaktadır. Bu cephenin üst kısmında, alttakilerden daha küçük, içten mihraba 

bitişik ve yine dikdörtgen iki pencere daha vardır.  

 

Yaklaşık 13.00 x 13.50 m boyutlarındaki iç kısımda kubbeye geçiş pandantiflerle 

sağlanmıştır. Kubbe, dört tarafta sivri kemerler üzerine oturmaktadır. 
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Camiye adını veren Bali Paşa, II. Bayezid zamanında, 1486’da vezir olmuştur. 

Kendisi de Antalyalı olan Bali Paşa’nın, 1494-1495 yılında vefat ettiği düşünülürse, 

yapının 1486 ile 1494-1495 tarihleri arasında inşa ettirildiği sonucuna 

ulaşılmaktadır319. 

 

 

3.2. Murat Paşa Camisi 

36° 53′ 29.2″ K / 30° 42′ 09.3″ D 

 

 

19.00 x 18.00 m boyutlarında kareye yakın planlı ve düzgün kesme taşla inşa edilmiş 

olan yapı, sekizgen kasnak üzerinde yükselen bir kubbeye sahiptir. Yapının 

kuzeyinde, üç kubbeli bir son cemaat yeri vardır (Şekil 27). 

 

Yapının doğu, batı ve güney cephelerinde, 1.10 m genişliğinde, söve ile kemerlerinde 

mermer kullanılmış, sivri kemerli bir alınlığa sahip ve dikdörtgen ikişer pencere 

bulunmaktadır.  

 

Kuzeydeki son cemaat yeri, ön kısımda üç, yanlarda bir sivri kemer açıklığıyla, üç 

birime ayrılmıştır. Güneyde birer profilli konsol, orta kısımda, ana mekâna açılan 

kapının iki yanında, birer gömme sütun ve ön duvarda biri mukarnas başlıklı, 

diğerleri devşirme olarak kullanılmış dört sütun, son cemaat yerinin üç kubbesini 

taşımaktadır. Son cemaat yerinin kubbelerine geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. 

 

Ana mekânın kuzey duvarının tam ortasında, profilli bir çerçeve içinde, 1.45 m 

genişliğinde kapı bulunmaktadır. Basık kemerli olan kapının kemeri üzerinde altı 

satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Bu kapının her iki yanında, 1.10 m genişliğinde 

dikdörtgen ve sivri kemerli alınlıkları olan birer pencere vardır. Ayrıca, kuzey duvar 

üzerinde, doğu ve batı kısımlara doğru, son cemaat yerine bakacak şekilde, duvar 

                                                 
319 Yılmaz, A.g.e., s. 27-28. 
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içine açılmış ve 0.70 m genişliğinde iki adet küçük mihrap daha bulunmaktadır. 

Doğudaki mukarnaslı ve beşgen, batıdaki ise sivri kemerli ve yarım yuvarlaktır. 

 

Ana mekânın iç ölçüleri 14.45 x 16.35 m’dir. Mekânı örten kubbeye geçiş tromplarla 

sağlanmıştır. Mihrap, güney duvarın içine açılmıştır ve giriş ekseni üzerindedir. 1.15 

m genişliğindeki sivri kemerli mihrabın iki yanında birer sütunce bulunmaktadır.  

 

Ana mekândaki pencerelerin üst kısımlarında sivri kemer şeklinde alınlık vardır ve 

bu alınlıklar çini ile bezenmiştir. Kıble duvarı üzerindeki pencerelerin alınlıklarıyla 

doğu ve batı duvarlar üzerindeki ikişer pencerenin alınlıklarındaki çini bezemeler 

dikkat çekicidir. Bu pencerelerdeki çini uygulamalarında bitkisel motiflerin işlendiği 

çerçevenin iç kısmına sülüs yazı ile Kur’an ayetleri işlenmiştir. Benzer bir uygulama 

güney cepheye açılan pencerelerde de görülür. Ancak burada sivri kemerli pencere 

alınlıkları içine bitkisel motiflerden oluşan birbirinden farklı çini kompozisyonlar 

bulunmaktadır. 

 

 

Ana mekânın tarafında, kubbe eteğine kadar yüksek olan bir destek kemeri 

bulunmaktadır. Bu kemerin üzerinde, içinde sivri kemerli küçük bir pencere olan 

yuvarlak bir kemer vardır.  

 

Yapının kapısı üzerindeki kitabede, caminin Murat Paşa tarafından ve onun hayratı 

olmak üzere H. 978/M. 1570-1571 tarihinde yaptırıldığı yazılıdır. Diğer taraftan, 

caminin H. 982 Cemaziyel-evveli evahirinde/M. 1574 Ağustos ayı ortalarında 

düzenlenmiş Arapça vakfiyesinde de vakfın adı, “Karaman Vilayetinde Emîr-ül 

ümera” olan “merhum Murat Paşa bin Abdüsselâm olarak geçmektedir320. 

 

 

 

                                                 
320 S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi, İstanbul 1338-1340, s. 92’den aktaran Yılmaz, A.g.e., s. 31. 
Yapı 16. yüzyılda yapılmış olmasına rağmen kentteki keskin değişimi göstermesi açısından bu 
çalışmaya dâhil edilmiştir. 
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3.3. Şeyh Şüca Kümbeti 
 

 

Çaybaşı mahallesinde, Çaylı Sokak’ın başında bulunmaktadır. Mevkii olarak doğu 

garajına bir hayli yakındır. 5.80 x 5.80 m boyutlarında kare bir plana sahip olan 

türbe, alt katı mezar odası, üst katı mescit olmak üzere iki katlıdır. Muntazam kare 

planda küçük bir yapı olan türbenin üst yapısı günümüzde mescit olarak 

kullanılmakta, türbe ise cenazelik kısımda kalmaktadır. Üst örtüsü, dıştan primidal, 

içten kubbe olarak inşa edilmiştir. Üst katta, kubbeye geçişlerde tromplar 

kullanılmıştır (Şekil 28-29) 

 

Mescide olarak kullanılan üst katın kapısı, zemin seviyesindedir. Kapısı basık 

kemerlidir ve üst kısımda, iki tarafta sivri kemerli çerçeveler içine alınmış iki adet 

kitabe bulunmaktadır. Kuzey cephede yer alan kapının doğusunda bulunan kitabe 

sülüs yazılıdır ve inşa kitabesidir. Kapının batısında yer alan kitabede ise Tevbe 

Suresi’nin 18. Ayeti, yine sülüs yazı ile yazılmıştır. 

 

Mescide olan üst katta mihrap, kapı ile aynı doğrultudadır. Dikdörtgen bir çerçeve 

içine alınmış olan mihrap dört kenarlıdır ve dışa taşkın olmayacak biçimde duvarın 

içine açılmıştır. Bu katta, doğu, batı ve güney duvarlarından ikişer adet pencere 

bulunmaktadır. Bu pencereler dıştan dikdörtgen formlu olarak görülür; ancak içten 

basık kemerlidir. 

 

Alt kattaki mezar odasının kuzeydeki kapısı zeminden aşağıdadır ve 10 basamaklı bir 

merdiven ile inilmektedir. Ayrıca kapıdan ardından mekâna girişte iki basamaklı bir 

merdiven daha vardır. Bu bölüm sivri beşik tonozla örtülüdür. Sanduka odanın 

güneyine yerleştirilmiştir. Kapı içten basık kemerli, dıştan dikdörtgendir.  

 

Kuzey cephesinde, girişin iki yanındaki nişler içinde bulunan kitabelerden, girişin sol 

tarafındakine, yapının H.636/M. 1238-39 yılında, Türker Bey ez-zevvaf ve ehûdu 

Urûzâr Bey bin Abdullah adlı iki kardeş tarafından inşa ettirildiği; sağ taraftaki 
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kitabeye ise Tevbe Suresi’nin 18. ayeti yazılmıştır321. Türbe bugünkü adını Osmanlı 

Dönemi’nde ve Şehy Şüca (Şehy Şücaeddin) diye bilinen bir şeyhten almaktadır. 

Türbenin etrafında, başka binaların da olduğu ve burasının gerçekte bir tekke olarak 

tanzim ve tertip edildiğini gösterecek herhangi bir kalıntı günümüze ulaşmamıştır322. 

Ancak, türbenin çevresinde olduğu bahsedilen yapıların Osmanlı Dönemi’nde, türbe 

etrafında kurulan tekkeye ait olması kuvvetle muhtemeldir. Selçuklu tekkelerinin de 

önemli bir kısmının meskûn alan dışında yer alıyor olduğu düşünüldüğünde bu 

yapının Selçuklu Dönemi’ne ait bir tekkeye ait olması kuvvetle muhtemeldir. 

 
 

3.4. Cumhuriyet – Balı Bey Hamamı 
 

 

Yaklaşık 12.00 x 24 m boyutlarında ve hafif bir kayma ile doğu-batı doğrultulu olan 

hamamın planı, Nazır Hamamı’nın planına çok yakındır (Şekil 30). 

 

Batı cephe modern yapılarla kapatıldığı için yakın zamanlarda bu bölüme camekânlı 

betonarme bir giriş mekânı inşa edilmiştir. Aynı şekilde yapının güney ve kuzey 

cephelerde görülememektedir. 

 

Balı Bey Camii’nin batısında bulunan hamamın camiye bakan tarafında bir kapı 

bulunmaktadır. Bu kapıdan hamamın depo bölümüne geçilmektedir. 

 

Hamamın batı tarafı ve soyunmalık bölümü günümüze özgün haliyle ulaşmamış; 

ancak temel forma uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. 

 

Soyunmalık bölümünün doğusunda bulunan 0.70 m genişliğinde bir kapı ile ılıklık 

bölümüne geçilmektedir. Üç kubbeli mekândan oluşan ılıklık bölümünün orta 

kısmında ve güneydeki mekânda pandantifler kullanılmış, kuzeydeki mekânda ise 

                                                 
321 Yılmaz, A.g.e., s. 35. 
322 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C. 1, Ankara 1983, s. 572. 
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kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Ilıklık bölümünün güneyindeki mekân 

daha sonraları örülen bir duvar ile orta kısımdan ayrılmış, doğrudan sıcaklık bölüme 

açılan bir halvet haline getirilmiştir. Ilıklık bölümünü oluşturan üç mekân da 

doğudaki sıcaklık ile bağlantılıdır. Orta kısımda bulunan kubbeli mekândan açılan 

kapı dışında yanlardaki mekânların pahlanan kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinden 

sıcaklığın merkezindeki kubbeli orta kısmına geçişler bulunmaktadır. 

 

Sıcaklık bölümü ortada merkezi bir kubbe etrafında inşa edilmiş halvetlerden ve 

eyvanlardan oluşmaktadır. Kubbeli orta kısmın kuzeyinde ve güneyinde ikişer beşik 

tonozlu eyvan bulunmaktadır. Aynı şekilde, doğusunda da geçişlerde pandantifin 

kullanıldığı kubbeye sahip bir eyvan bulunmaktadır. Orta kısmın güneydoğusunda ve 

kuzeydoğusunda birer halvet bulunmaktadır. Ayrıca, ılıklık bölümünün kuzeyinde ve 

güneyinde bulunan mekânların sıcaklığa bağlanmasıyla bu mekânlar da halvet işlevi 

kazanmıştır.  

 

Balı Bey Camii’nde bahsedilen vakıf kaydıyla aynı tarihte yapılmış olmalıdır. 

Dolayısıyla bu yapı da, olasılıkla Balı Bey Camii gibi, Bali Paşa’nın vezir olduğu 

1486 ile vefat ettiği 1494-95 yılları arasında inşa edilmiştir323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
323 Yılmaz, A.g.e., s. 73-74. 
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4. ANTALYA KENTİNİN DÖNEMSEL MEKÂN GELİŞİMİ 
 

 

4.1. Kuruluşundan Roma Dönemine Kadar Olan Gelişimi324 
 

 

Antalya’nın ilk evreleri hakkında kesin bilgiler henüz bulunmamaktadır. Ancak II. 

Attalos’un kenti kurmasından önce burada önemli bir yerleşimin bulunuyor olması 

kuvvetle muhtemeldir. Örneğin, Attaleia’nın ilk kurulduğu zamanlarda Athena’nın 

yanında ikinci baş ilah olarak kabul edilen Apollon ve Dionysos kültleri önceki bir 

kültür döneminden kalmış olmalıdır325. Ancak gerek Attaleia’nın ilk/kuruluş evreleri 

gerekse kentin daha önceki durumu ile ilgili bilgilerimiz oldukça eksiklidir. 

Dolayısıyla, kentin kuruluş dönemi hakkında herhangi bir yargıya varmak mümkün 

değildir. Benzer bir şekilde Kaleiçi’nin Hellenistik Dönem mekânsal dağılımına dair 

çok az buluntu günümüze ulaşabilmiştir ve bunların büyük bir çoğunluğu da müze 

kurtarma kazıları neticesinde elde edilmiştir. Elimizde çok az arkeolojik kanıt 

olmasından ve yayım eksikliğinden kaynaklı olarak, kentin ilk dönemlerine dair tüm 

varsayımlar, bölgenin topografik yapısı ve kuruluş konjonktürü esas alınarak 

oluşturulmak zorundadır. Bununla birlikte, Lanckoronski’nin de belirttiği326 ve geçen 

yıllarda Doğu Garajı adı verilen bölgede gerçekleştirilen kurtarma kazılarının 

gösterdiği gibi Attaleia’da, Attalos öncesi bir yerleşme olduğu kesinleşmiştir. Doğu 

Garajı’nda ve buranın hemen batısında saptanan nekropol alanının en erken 

buluntuları MÖ 4. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir327. Ancak, Magnesia 

Savaşı’ndan (MÖ 192-190) sonra yapılan Apameia Barışı ile Pergamon krallarından 

                                                 
324 Kentin Attalos öncesi kuruluşundaki sınırları için bkz. Şekil 38 ve Hellenistik Dönem sınırları için 
bkz. Şekil 39. 
325 Bosch, Altan, A.g.m., s. 118’de, “Athena’nın yanında Apollon’u ikinci bir başilah olarak 
bulmaktayız. Bu ünvan onu ‘başkan, yahut bir halk kütlesi veya bir şehrin menşe’i ile ilgili ced, 
kurucu’ olarak tavsif etmektedir. Bu ilahın kültü çok eski bir zamandan, Attaleia’nın II Attalos 
tarafından kuruluşundan önceki bir zamandan kalmıştır. Bunun manası da, Attalos’tan önce burada bir 
iskân mahallinin, belki de hiç de önemsiz olmayan bir şehrin mevcut olduğudur. Bu şehir, 
Bergamalılar tarafından yeniden tahkim edilerek süslenmiş ve adlandırılmıştır. (...) Dionysos, ‘büyük’ 
ünvanını taşımaktadır; bu sebepten onun, başilah olmamakla beraber, Attaleia için hususi bir kıymet 
taşımış olması gerekmektedir. Bu ilah da muhakkak Bergamalılar’dan önceki şehre aittir.” 
326 Lanckoronski, A.g.e., s. 14. 
327 Büyükyörük, Tibet, A.g.m., s. 115-171. 
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II. Attalos’un Pamphylia’ya inip ve kıyıda Attaleia şehrini kurmasını kentin ilk 

iskânı olarak kabul etmek gerekmektedir. Çünkü Kapıkaya Duvarı gibi Attaleia’nın 

ilk sınır savunması olarak kabul edilen328 yapıların yapımı bu döneme denk 

düşmektedir ve bunlar bir kent tanımı için öncelikli özelliklerdir. Dolayısıyla, bu 

doğal limanda daha önce kurulmuş olduğu iddia edilen Korykos329 adlı küçük 

yerleşimin daha çok bir koloni ve liman örgütlenmesi olarak değerlendirmek bugün 

için çok daha kabul edilir bir yaklaşım olacaktır. Özellikle liman bölgesinde 

yapılacak arkeolojik kazılar kentin II. Attalos öncesi yapılaşmasına dair oldukça 

önemli bilgiler sağlayacaktır. 

 

Kentin ilk yerleşme alanı olan bölgede iki çekirdek/merkez nokta bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Yivli Minare çevresidir. I. Alâeddin Keykubad (1219-1236) 

döneminde inşa edilmiş olan Yivli Minare’nin yanında 1373 yılında yapılmış olan 

cami vardır. Diğer çekirdek nokta ise, Balık Pazarı Sokak ile Zafer Sokak ve Cami 

Sokağı’nın birleştiği yerdeki burcun çevresidir. Topografyaya, yere ve kale duvarına 

uygun olarak geçirilen sokaklar, bir yandan da bu iki çekirdeğe yönelmişlerdir330. 

Dolayısıyla kentin II. Attalos zamanındaki konumlanışının, günümüzdeki limanı 

kuzeyden kuşatacak şekilde olduğu söylenebilir. 

 

Kentin ilk olarak Hellenistik Dönem’de inşa edildiğini kabul etmek akla yatkın 

değildir. Pergamon kralı Attalos II tarafından kentin kurulmasından önce Antalya’da 

Korykos adlı küçük bir yerleşim olduğu iddia edilmektedir. Ancak, bunun doğruluğu 

kesin olarak kanıtlanmamıştır331. Ancak, Hellenistik Dönem’de Attaleia’nın 

tamamının surlarla çevrili olduğu ve bunların pek çok defa onarıldığı 

bilinmektedir332. 

 

                                                 
328 A. Akarca, Yunan Arkeolojisinin Ana Çizgileri 1 Şehir ve Savunması, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 2. Baskı, Ankara 1987, s. 123. 
329 C. Bosch, Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler, Çev. S. Atlan, Ankara 1957, s. 6; W.  M. Leake, 
Journal of a Tour in Aisa Minor, London 1892, s. 192. 
330 “Antalya”, Yurt Ansiklopedisi, C. II, s. 830. 
331 Bosch, A.g.e., s. 6; Leake, A.g.e., s. 192. 
332 Bu ilavelerin en anıtsal olanı, MS 130’da kenti ziyaret eden İmaparator Hadrian’ın yaptırdığı 
Hadrian Kapısı’dır. Bean, A.g.e., s. 21.  
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En geç MÖ 4. yüzyılda333, olasılıkla Korykos adlı bu yerleşimin tam da burada 

kurulmasında, sonraları korunaklı bir liman olarak şekillendirilen küçük bir deniz 

girintisinin varlığı yanında, denize kolay ulaşabilme de önemli bir rol oynamıştır. 

Zira girintinin bulunduğu yer batı, güney ve güneydoğuda yüksek ve dik kayalıklar 

içeren bir sahilde denize inebilen tek noktadır. Dik kayalıklar boyunca bu boyutta bir 

benzerinin görülmediği girintinin ardındaki günümüzde de izlenen eğimin varlığı 

jeolojik oluşum yanında yoğun bir aşınma ile ilintili olmalıdır. Geçtiğimiz yüzyıl 

ortalarına kadar Düden Çayı’ndan kol alıp Antalya ve yakın çevresine uzanan su 

yolları ve yataklarının, belki de ilk yerleşimin kurulmasına kadar Düden Çayı’nın, bu 

noktadan denize kavuşmuş olması büyük olasılıktır. Günümüzde İskele Sokak 

yanında Kırk Merdiven ve Mermerli Banyo Sokak arasında gözlemlenen güçlü eğim, 

bu süreçte oluşmuş olmalıdır. Perge, Termessos, Magydos ve Phaselis’in hâkimiyet 

alanları arasındaki küçük bir teritoryumda denize kolaylıkla inilebilen ve liman 

olarak kullanılabilecek tek nokta da burasıdır. İlk yerleşim de su yataklarının batıya 

(Kadınyarı’na) ve doğuya (olasılıkla bugünkü Atatürk Caddesi’ne) kaydırılması ile 

kuruyan eğimli kayalık alanda oluşturulan teraslar üzerinde kurulmuş olmalıdır334. 

 

Kent surlarının değerlendirilmesinde detaylı olarak görüldüğü gibi, kentin ilk 

yerleşiminin limanı çevreleyecek şekilde ve günümüzdeki sur yayılım alanının kuzey 

tarafını kaplayacak biçimde geliştiği düşünülebilir. Daha önce üzerinde pek 

durulmamış olan kentin ilk kurulduğundaki konumlanışı ilgili haritada gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi kentin güney sınırını eğimin sona erdiği aks üzerinde, yani Mescit 

Sokak ile Hıdırlık Sokak’a paralel ilerleyen duvarlar oluşturmaktadır.  Kentin 

kuruluşundaki sur morfolojisi, bu çalışmanın “Genel Olarak Kent Surları” başlıklı 

bölümünde ayrıntı olarak incelenmiştir. 

 

Attaleia’nın bilinen ilk tanrıları şunlardır: “Tropaiuhos” (zafer alametini tutan) 

ünvanlı Zeus, Athena, Apollon, Artemis, Dionysos, Helios, Ares, Herakles, Sozon ve 

Nike. Bunlar arasında Athena baş tanrıçadır. Çünkü “polias”, yani “şehrin hamisi” 

ünvanını taşımaktadır. Bu sebepten Athena’nın resmi Attaleia sikkeleri üzerinde 
                                                 
333 Büyükyörük, Tibet, A.g.m., s. 115-171. 
334 Varkıvanç, A.g.m., s. 57-68. 
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diğer ilahlardan daha fazla görülmekte ve birçok yerde mabedi içinde tasvir 

edilmektedir. Athena kültü Attaleia’ya yine baş tanrıça olduğu Bergama’dan 

gelmiştir. Şehir kurulduktan sonra, kurucu II. Attalos tarafından Zeus Tropaiuhos, 

Ares ve Nike gibi üç savaş tanrısının kültleri tesis edilmiştir. Bunlar müstahkem bir 

kaleye uymaktadır335. 

 

Kentin kuruluşunun tanımlandığı bu erken dönemlere dair bilgilerimizin bir hayli 

kısıtlı olmasına karşın, bölgenin oldukça hareketli politik yapısının kentin gelişimini 

de doğrudan etkilediğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Örneğin, MÖ 78 yılının 

baharında Tarentum’dan (Roma Cumhuriyeti konsüllerinden) yola çıkan Servilius 

(MÖ 134 – MÖ 44), yanına legatus olarak Iulius Caesar ve Titus Labienus’u da 

alarak Kilikya’ya doğru yelken açmıştır. Bu dönemde Kilikya korsan yuvası olduğu 

için, büyük bir olasılıkla Side’den karaya çıktığı düşünülen Servilius, Doğu Likya, 

Pamphylia, Pisidya, İsavriya ve Likaonya bölgelerinde konuşlanmış olan korsanlara 

ve haydutlara karşı yapacağı askeri sefer için, aynı yılın baharını ve yaz aylarını 

hazırlıklarla geçirmiştir. Bu amaçla, başta Rodos olmak üzere müttefiklerden 

toplanan ve sayısı kesin olarak bilinmeyen iyi silahlandırılmış savaş gemilerinden 

oluşan bir donanma ile beş lejyonluk bir ordu meydana getiren Servilius, seferin ilk 

ayağını MÖ 77–76 yıllarında Pamphylia ve Likya’da; ikinci ayağını ise, MÖ 76–75 

yıllarında İsavriya ve Pisidya’da gerçekleştirmiştir. Servilius’un ilerideki Doğu Likya 

Seferi için ihtiyaç duyacağı düzenli lojistik desteği sağlayabilmesi, ordusunun 

gerisini güvence altına alması ile mümkün olabileceğinden ilk hedefi, ordusunu 

konuşlandırdığı haydut yatağı Pamphylia olmuştur. MÖ 77 yılı baharında seferini 

Pamphylia sahillerinden başlatan Servilius, bölgeyi haydutlardan temizlemiş ve 

onlarla işbirliği yapan veya yaptığını düşündüğü kentleri de cezalandırarak, 

topraklarını satışa çıkarmıştır. Bunlardan birinin de Attaleia olduğu düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, kentin otonomisinin sınırlı da olsa devam ettiğini gösteren bu 

döneme ilişkin yazıtlar ve sikkeler, büyük bir olasılıkla Servilius’un kentin 

                                                 
335 Bosch, Altan, A.g.m., s. 117. 
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otonomisini geri verdiğini düşündürmektedir336. Servilius’la beraber kent bu askeri 

seferberliğe destek verecek mekânizmalarla donanmış, özellikle liman ve çevresi 

askeri lojistiğin sağlıklı sağlanması için elden geçirilmiş olmalıdır. Bu ve benzer 

tanımlar kentin mekânsal gelişiminin hangi dinamiklerle gerçekleştiğini göstermesi 

açısından önemlidir. 

 

Pamphylia’da MÖ 66 yıllarından başlayan korsanlık faaliyetlerinin gittikçe 

çoğalması bu bölgenin kendi haline bırakılması ile açıklanabilir337. Bu nedenle 

korsanlık terörüne bir son vermek ve Doğu Akdeniz’de güvenliği sağlayabilmek için 

Pompeius Servilius İsavricus’un MÖ 77’de başlayan korsanlarla savaşına kadar 

kentte mekânsal bir gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. 

 

Bugün için Hellenistik Dönem Antalya’sının yapısı hakkında kesin bir bilgilere sahip 

olmasak da kentin bu dönemde büyük oranda değişmiş olduğu muhakkaktır. 

Hellenistik dönemde, kentin limanı çevreleyerek doğu yönünde genişlemiş olması 

kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan, limanın önemi ile topografik özellikler 

değerlendirildiğinde bu dönemde de kentin tahkimatlarla çevrelenerek, yerleşimin 

yoğunlukla limanın kuzey tarafında konumlanmış olması gerekmektedir. Kenti 

saldırılara karşı koruyan duvarlar Helenistik kentlerin ortak özelliklerinden biridir. 

Bugün için topografik çıkarımlar ve mevcut surlar dışında önemli binaların 

lokasyonları ve kentin temel/genel yapısı hakkında sadece bazı tahminlerde 

bulunulabilir. Hellenistik Dönem savunma sistemi üzerinden, kentin yayılım alanı, 

“Genel Olarak Kent Surları” başlıklı bölümde detaylı olarak incelenmiştir. 

Görüldüğü gibi kent en erken bu dönemde güney ve güneydoğu yönünde muazzam 

bir büyüme gerçekleştirmiş; ancak bu yeni alanın kendini tamamlaması Roma 

egemenliği sürecinde sağlanmıştır. 

 

2. yüzyılda gerçekleşen Romalılaşma sürecinde gerçekleşmiş olan muazzam imar 

faaliyeti ile Attaleia hızla değişmiştir. Günümüze ulaşmış duvarlarda ve burçlardan 
                                                 
336 H. S. Öztürk, MÖ II. – MÖ IV. Yüzyıllarda Likya-Pamfilya Bölgesinde Kırsal Alan Güvenliği, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 55-
56. 
337 Bosch, A.g.e., s. 40. 
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hareketle kentin kapladığı alanı kesin olarak saptayamıyor olsak da Kesik Minare’nin 

olduğu alanda bulunan Roma Dönemi agorasında 2007 yılında gerçekleştirilen 

kazılar sırasında saptanan yapı kalıntıları ve seramik buluntular, yerleşimin yaklaşık 

günümüzde bilinen sur duvarlarının çevrelediği bir alana yayıldığına ve teraslar 

üzerinde inşa edildiğine işaret etmektedir. Bulunan kalıntıları içeren alan kenti güney 

ve güneydoğuda çevreleyen sur duvarlarına oldukça yakın bir konumdadır ve bu 

yöne devam etmektedir. Dolayısıyla Hellenistik Dönem’de bu yöndeki sur duvarı 

akışı Hıdırlık Kulesi’ni dışarıda bırakacak şekilde düşünülmelidir338. Bu 

genişlemenin önemli sebeplerinden biri, bölgenin Romalılaşması’yla kentlerin 

büyümesi ve zenginleşmesi sonucunda yeni mekânlara duyulan ihtiyaçtır. Örneğin, 

Pamphylia’nın başkenti olan Attaleia, İmparator Augustus (MÖ 27-MS 14) 

tarafından Roma askerlerinin yerleştirildiği bir merkez haline getirilmiştir339; 

ardından da Attaleia 3. yüzyılda tamamen Roma’nın bir kolonisi olmuş ve 315 

yılında da kendi başına bir eyalet özelliği kazanmış olan Pamphylia’nın en önemli 

kenti durumuna gelmiştir340. 

 

Bu dönemin kentsel özellikleri değerlendirilirken geleneksel Hellen kentlerinin 

kuruluş ve genişleme süreçleri üzerinde durmak faydalı olacaktır. Örneğin, agora 

kentin bütün ögeleri ve yaşam merkeziyle birlik oluşturan bir çekirdek 

görünümündeydi. Şehir planının orta yerinde birkaç dikdörtgen blok agoraya 

ayrılırdı. MÖ. 4. yüzyıl ile Hellenistik Çağ’ın başında agoranın mimari açıdan ele 

alınışındaki tutum, belki Hippodamos plancılığının en ilginç yan ürünüdür. Kutsal 

alanlar, gene şehrin ötesine berisine yayılır, aradaki fark artık her birinin bir ya da iki 

blok içine düzenle yerleştirilebilmesidir. Bu planlamadan geriye halkın oturduğu 

yerler kalır. Surlar, sokak sisteminden neredeyse tümüyle bağımsızdır. Her zaman 

olmamakla birlikte önemli kapılar önemli sokaklara açılırdı. Ama değişik bir yön 

verilerek, daha kuvvetlendirilmemiş ise sokağın eksenine yerleştirilmezdi. Akropol 

artık eski şehirlerde geniş ölçüde gereksiz olmuştu. Yeni şehirlerdeyse egemen bir 

yükselti işe yarar biçimde savunma sistemi içine alınmışsa akropolden 

                                                 
338 Varkıvanç, A.g.m., s. 58. 
339 Bean, A.g.e., s. 21. 
340 Bosch, A.g.e., s. 47; Mansel, A.g.e., s. 9. 
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vazgeçilebilirdi341. Antalya’da da benzer bir durumu gözlemlemek mümkündür. 

Tipik bir antik kent olarak değerlendirildiğinde Attaleia, doğal bir akropol yükseltisi 

içermeyen bir kent olarak, kuzeydeki en yüksek ve limana egemen bölümü bu amaç 

için soyutlanmış ve bir önceki küçük yerleşimde olasılıkla teraslama şeklinde 

düzenlenen güzergâh sur sistemine dâhil edilmiş olmalıdır342. 

 

Kuruluşundaki kentleşmesini kesin olarak tanımlayacak bilgilerden yoksun olsak da 

Antalya’nın kapalı kent modeline uygun bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Kuruluş sürecinin, kentin gelişim geleneğini belirlemiş olduğundan ziyade savunma 

ihtiyaçlarının ve topografik zorunlulukların bu modelin sürekliliği için temel sebepler 

olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla Antalya’nın uzun yıllar sürecek olan kentsel 

gelişimini daha kuruluşundan itibaren bu model üzerinde tanımlamak gerekmektedir. 

Buradan hareketle Attaleia’nın güney ve güneydoğu sınırı kent planında “o” ile 

tanımlanan sur olduğu düşünülebilir ve bunun tersini iddia etmek için bir neden 

bulunmamaktadır. Bu duvarın Romanilizasyon döneminde ya da bu dönemin hemen 

öncesindeki genişleme ile işlevini yitirerek bir teras duvarı haline geldiğini 

düşünebiliriz.  

 

Kapalı kent modelinin kapsamına giren yerleşmelerin en önemli özelliği, büyük 

bölümünün surla çevrelenmiş olmasıdır. Sur dışında da küçük boyutlu bazı yerleşme 

alanları bulunsa da bunların niteliği konusunda bilinenler genellemeler yapmak için 

oldukça yetersizdir. Ama tabakhaneler gibi bazı yapıların doğal olarak sur dışına 

konumlandığı kesinlikle söylenebilir. Tüm kapalı kentlerin bir diğer özelliği ise, en 

az bir iç kaleye sahip olmalarıdır 343. Antalya’da kentin nekropolünün sur dışında, 

farklı alanlarda oluşturulduğu görülmektedir. Kızıltoprak mahallesindeki 

pazaryerinin doğu tarafında (Doğu Garajı), 1992-93 yıllarında gerçekleştirilen 

arkeolojik kazılardan sonra Erken Hellenistik ve Erken Roma evrelerine ait bazı 

mezar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 1987 yılında da aynı alanda, MÖ 1.-4. yüzyıla 

tarihli başka mezar kalıntıları daha bulunmuştur. 1980 yılında, kent merkezi 
                                                 
341 R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Çev. N. 
Nirven - N. Başgelen, İstanbul 1986, s. 27. 
342 Varkıvanç, A.g.m., s. 59. 
343 Tanyeli, A.g.e., s. 41-42. 
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çevresinde ve Hadrianus Kapısı yakınlarında Geç Roma ve Erken Bizans dönemi 

tarihli bazı mezarlıklar bulunması nekropol alanlarının dağınıklılığına dair tezi 

güçlendirmektedir344. 

 

Kentin güneye ve doğuya genişlemesiyle oluşan yeni alanının Hellenistik Dönemi’ne 

dair –bugün için– en önemli buluntular Kesik Minare Camii alanı içinde 

bulunmaktadır. Kesik Minare’nin ilk yapımında devşirme olarak kullanılan mimari 

ögeler, olasılıkla burada ya da yakın bir alanda bulunan Hellenistik bir binaya aittir. 

Kesik Minare’nin güney ve kuzey cephelerinde, bölme duvarlarında ve taşıyıcı 

ayaklarında kullanılan Dor düzeni sütun tamburları ve başlıklarıyla birlikte, ağırlıklı 

olarak taş bloklardan oluşan çok sayıda yapı elemanı bu Hellenistik binaya ait 

olmalıdır. Kesik Minare üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştiren Kaymak, bu 

yapının Hellenistik Dönem agorasının bir bölümüne ait olabileceğini belirterek, 

mevcut malzemelerin özelliklerinden hareketle yapıyı MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlemektedir345.  

 

Bölgede gerçekleştirilecek arkeolojik kazılarla Hellenistik Dönem Antalya’sı çin çok 

önemli buluntulara ulaşılacağı kesin olarak görülmektedir ve tüm bu bilgiler kentin 

kuruluşundan çok kısa bir süre sonra limanın çevresini aşarak güney ve doğu 

yönlerinde büyük bir genişleme gerçekleştirdiğine işaret etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
344 Bulunan mezarlar ile ilgili olarak; Büyükyörük, Tibet, A.g.m., s. 115-171. 
345 G. Kaymak, Antalya Cumanın Camii. Mimari Tarihi ve Bizans Kökeni, Rölöve - Yapı Analizi 
- Anıt Koruma ve Bakımı, Adalya Ekyayın Dizisi 9, İstanbul 2010, s. 197-200. 
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4.2. Roma Dönemi’nden Bizans Dönemi Sonuna Kadar Olan 

Gelişimi346 
 

 

Yukarıda bahsedilen, MÖ 2. yüzyıldaki genişleme süreci kentin yeni bir biçim 

kazanmasını sağlamıştır. Eski kentin güneyinde teraslanmış olan ve kuzey tarafa göre 

daha az hareketli olan güney alan büyük oranda grid/ızgara plan sisteminin olanakları 

dâhilinde gelişmiştir. Eski kentin güney ve güneydoğu cephesini oluşturan duvarın 

bu genişleme ile birlikte etkisini kaybettiğini düşünmek doğru olacaktır. Dolayısıyla, 

oldukça genişleyen kentte bir önceki yerleşimin güney-güneydoğu sur duvarı Erken 

Selçuklu Dönemi için ileri sürüldüğü haliyle etnik ve dinsel bir ayrımın olmaması 

nedeniyle işlevini yitirmiş ve sadece teras duvarı niteliğini koruyacak şekilde 

sökülmüş olmalıdır. Bu yaklaşım aynı zamanda yerleşime açılan yeni alandaki 

yapılaşmaya olanak sağlayacak çok fazla sayıda yapı malzemesi elde edilmesini de 

sağlamış olmalıdır347. 

 

Antalya’nın doğu surlarının mimari anlamda birbirine bütünlük gösteren ve 

Hadrianus Kapısı’ndan başlayarak önce güneye, Yenikapı’yı geçtikten sonra batıya 

dönüp, Hıdırlık Kulesi’nde sonlanıyor oluşu, kentin doğu ve güneybatı sınırının 

Roma Dönemi’nde son halini almış olduğunu göstermektedir. Hangi zaman 

aralığında genişlediği tam olarak bilinememekle beraber, kentin doğu bölgesinin 

kentsel özellikleri de bu düşünceyi desteklemektedir. Kentin güneye ve güneydoğuya 

genişleme sürecinin Hellenistik Dönem içinde gerçekleşmiş olduğu bölgedeki kısmî 

arkeolojik çalışmaların sonuçlarından da anlaşılmaktadır. Günümüzde Kesik Minare 

Camii’nin çevresinde Roma Dönemi agorasının stoası büyük oranda ortaya çıkmış 

durumdadır. Aynı yapının güneybatı köşesi yakınında, yaklaşık 4,95 m çapında bir 

monopterosun kaidesi bulunmaktadır (Şekil 31). Bu yuvarlak yapının bir bölümü 

hala II. Sakarya Sokak’ın 1,5 m altındadır. Üzerindeki yazıta ve bezemelerine 

dayanarak, yapıyı yaklaşık olarak 2. yüzyılın ortalarına tarihlemek mümkündür. Bu 

                                                 
346 Kentin Roma Dönemi gelişimi için bkz. Şekil 40. Bizans Dönemi sınırları ve kentsel özellikleri 
için bkz. Şekil 41. 
347 Varkıvanç, A.g.m., s. 59. 
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küçük yapının orijinal yerinden alınıp kilisenin yapımında devşirme olarak 

kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir; ancak yapının taşınmış olması yapılan bu 

tespiti değiştirmemektedir. Kesik Minare kazıları kentin oldukça az şey bilinen ve en 

büyük genişlemesinin yaşandığı alanda oldukça önemli sonuçlar ortaya koyacaktır. 

Ancak mevcut bilinenler de Antalya’nın en geç 2. yüzyılın başında bugünkü güney 

sınırlarına büyük oranda ulaşmış olduğunu göstermektedir. 

 

Kentin güneye doğru genişlemesinin başlangıcını 1. yüzyıla tarihlemek mümkündür. 

Halfmann, Hadrianus’un ziyareti sırasında eski kent kapılarının 

anıtsallaştırıldığından bahsetmektedir348. M. Akok tarafından 1980 yılında yapılan 

kazılarda takın 200 m kuzeydoğusunda ele geçen bir yazıt St. Mitchell ve S. Şahin 

tarafından incelenmiş ve Hadrianus Takı ile ilişkilendirilmiştir. Mitchell bu yazıtı bir 

mil taşı olarak Attaleia-Perge arasındaki yolun yeniden inşasına bağlarken349, Şahin 

yazıtın kent içi mimarisinin sabit bir parçası olarak Tiberius Dönemi’nde doğuya 

uzanan bir sütunlu cadde ile bağdaştırmakta, MÖ 1. yüzyılda taka bağlanan bir 

sütunlu caddenin varlığını göstermektedir350 (Şekil 32-33). Olasılıkla Hadrianus 

Kapısı’nın bulunduğu yerde daha önceleri, kentin güney ve güneydoğu yönündeki 

gelişimi sırasında bu denli anıtsal olmayan bir kapı mevcuttur. Hadrianus Kapısı’nın 

yakınlarında bulunan; ancak akıbeti günümüzde bilinmeyen bir başta yazıtta da 

“Başrahip, egemenliğinin onuncu yılında, 18 kez imparator olarak selamlanmış, 

vatanın babası, 5. kez konsüllüğe aday gösterilmiş, Drusus oğlu Tiberius Claudius 

Caesar Augustus, kendi procurator’u M. Arruntius Aquila aracılığı ile yolları 

yeniledi” yazmaktadır351. M. Arruntius Aquila’nın Galatia Eyaleti’nde procurator 

Augusti olarak 50 yılında görev yaptığı bilinmektedir. Bu yazıttan hareketle 

Attaleia’daki imar faaliyetlerinin devam ettiği ve yol çalışmalarının gerçekleştirildiği 

ortaya çıkar ki bu da kentteki yoğun hareketliliği göstermesi açısından önemlidir. 

 

                                                 
348 Halfmann, Itinera Principum, 1986, s. 131’den aktaran, Okatan, A.g.e., s. 41. 
349 St. Mitchell, “Galata under Tiberius”, Chiron 16, 1986, 23’ten aktaran Okatan, A.g.e., s. 41. 
350 S. Şahin, “Bau Einer Säulenstrasse in Attaleia (Pamphylien) Untr Tiberius-Caligula?”, 
Epigraphica Anatolica, S. 25, Bonn 1995, s. 25. 
351 Ünver, A.g.e., s. 54-56. 
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Hadrianus 121-125 yılları arasında Akdeniz sahillerine yönelik bir geziye çıkmış ve 

123 yılında Suriye’den Anadolu’nun Akdeniz sahillerine dolaşmıştır. Bu yolculuğu 

süresince Side, Aspendos, Perge ve Attaleia’yı ziyaret etmiştir352. Dolayısıyla kente 

gelecek olan imparatora adanan bu takın, imparator henüz kente gelmeden, yaklaşık 

olarak 120 yılı civarında inşa edilmiş olması gerekmektedir. Tüm bunlar, olasılıkla 

Hellenistik Dönem’de de yoğun bir imara sahne olan kentin güney ve güneydoğu 

bölgesinin 1. yüzyılda başlayan yeniden yapım sürecinin 2. yüzyılda hız kazanarak 

devam ettiğini göstermektedir. Roma Dönemi Antalya’sı için 1. yüzyıl sonu ile 2. 

yüzyılın ilk yarısı oldukça büyük imar faaliyetlerinin varlığına işaret eden Hıdırlık 

Kulesi, Hadrianus Kapısı ve savunma sisteminin yanında, Kaleiçi kazılarında 

saptanan yapı kalıntıları, su kanalları, bağımsız duran ya da devşirme olarak 

kullanılan çeşitli mimari bloklar ve heykeltıraşlık eserleri, yazıtlar, sikkeler kentin 

siyasal, yapısal ve kültürel geçmişi hakkında ön açıcı bilgiler verirler353. 

 

Bölge 2. ve 4. yüzyıllar arasında hızla gelişmiş, şehirler büyümüş, zenginleşmiş ve 

yoğun bir imar faaliyeti başlamıştır. Pamphylia’nın başkenti olan Attaleia, MÖ 27 ile 

MS 14 yılları arasında hüküm sürmüş olan Roma İmparatorluğu’nun ilk İmparatoru 

Augustus tarafından Roma askerlerinin yerleştirildiği bir merkez haline 

getirilmiştir354. Attaleia 3. yüzyılda tamamen Roma’nın bir kolonisi haline gelmiş ve 

315 yılında da Pamphylia artık kendi başına bir eyalet olmuştur355. 

 

Kentin Roma egemenliği zamanına ait bilgilerimizin de sınırlı olmasına karşılık, 

gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda dönemin Antalya’sına dair bazı 

bilgiler elde edilmiştir. Özellikle, 1946 yılında E. Bosch ve ekibinin Roma kitabeleri 

üzerine çalışmaları önemlidir. Bu kitabelerden, Antalya surları üzerinde, mendireğin 

başladığı burç üzerindeki kitabede, “...Divus Vespasianus’a... ve Marcus Iulius 

                                                 
352 Halfmann, A.g.e, s. 198’den aktaran Okatan, A.g.e., s. 43. 
353 Varkıvanç, A.g.m, s. 59. Bölgenin 2. ve 4. yüzyıllar arasında hızla geliştiği, zenginleşen şehirlerin 
büyüdüğü ve yoğun bir imar faaliyeti başladığı daha önce açıklanmıştı. Bu değişim sürecinin en 
büyük sebebi olarak da Pamphylia’nın başkenti olan Attaleia’nın İmparatoru Augustus tarafından 
Roma askerlerinin yerleştirildiği bir merkez haline getirilmesi ve ardından, 3. yüzyılda tamamen 
Roma’nın bir kolonisi haline olan kentin, 315 yılında kendi başına bir eyalet olan Pamphylia’nın en 
önemli kenti duruma gelmesi gösterilmişti. 
354 Bean, A.g.e., s. 21. 
355 Bosch, A.g.e., s. 47; Mansel, A.g.e., s. 9. 
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Sanctus... kemeri kendi hesaplarına...” ibaresi dikkat çekicidir. Bir yapıya ait olması 

gereken bir arşitrav parçası olan bu kitabeyle, adı geçen yapının Flaviuslar 

Sülalesi’nin üç hükümdarına, Vespasianus (69-79), Titus (79-81), Domitianus (81-

96)’a ve Vespasianus Divus olarak adlandırıldığına göre, onun ölümünden sonra, 

hükümdara ithaf edilmiş olmalıdır. Bu arşitrav parçası da büyük ihtimalle, aynı 

zamanda metindeki kemer sözcüğünden kaynaklı olarak, surlar üzerindeki bir kapıya 

ait olmalıdır356. Bu buluntudan hareketle, kent surlarının Hıdırlık Kulesi çevresinde 

bir kapı olması gerektiği sonucu çıkarılabilmektedir. Bu kapının da güney surlarının 

Hıdırlık Kulesi ile birleştiği kısımda, yani güney surlarının batısında, Yenikapı’dan 

sonra olması kuvvetle muhtemeldir357.  

 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde, envanter numarası ile 410 numaralı kitabenin 

tercümesi, “Divus Traianus Partikus’un oğlu, Divus Nerva’nın torunu, İmparator 

Caesar Traianus Hadrianus Augustus Olympius’u, Oikumene’nin koruyucusunu 

meclis ve halk (tebcil eder)” şeklindedir. 129 yılında Attaleia’ya gelen İmparator 

Hadrianus (117-138) adına kentin çeşitli yerlerine heykelleri dikilmiş ve günümüzde 

Hadrianus Kapısı olarak bilinen kentin doğu kapısı ona ithaf edilmiştir358. 

 

Dönemin Attaleia’sı da diğer Roma kentleri gibi çok sayıda heykelle süslenmiş 

olmalıdır. Günümüze ulaşmayan bu heykellere dair elimizde az sayıda bilgi vardır. 

Bunların başında da heykel kaidelerine ait kitabeler gelmektedir. Antalya Arkeoloji 

Müzesi’nde bulunan (envanter no. 154) bir kitabede, “İmparator Caesar Lukius 

Aurelius Verus Augustus’a meclis ve halk (bu heykeli dikti)” yazmaktadır. Bu 

heykel, 161-180 tarihleri arasında kardeşi Marcus Aurelius ile birlikte hüküm sürmüş 

olan İmparator Lucius Verus’a aittir. Yine Antalya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 

başka bir kitabede (envanter no. 376) de, “Ordugahın anası Iulia Domna Augusta’yı 

meclis ve halk (tebcil etti)” yazmaktadır. Verus, 162’de Suriye’de Partlara karşı 

                                                 
356 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
357 R. Özdemir, “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. 
Türk Tarih Kongresi, C. IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 1373’te Hıdırlık 
Burcu’nun sol tarafında olduğunu belirttiği Asitane Kapısı’nın bu kapı olması gerekmektedir. 1815-
1836 tarihleri arasındaki tahrir defterlerinde tamir edilen kapılardan biri olarak tanımlanan Asitane 
Kapısı’nın yine aynı kaynakta Hıdırlık Kulesi’nin sol tarafında yer aldığı belirtilmektedir. 
358 Bosch, Altan, A.g.m., s. 90. 
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yapılan bir seferden sonra ailesi ile birlikte Attaleia’ya da gelmiş olmalıdır359. 

Dolayısıyla bu kitabelerin, imparator ailesine ait aynı şekilde dikilmiş şeref 

heykellerine ait olduğu düşünülebilir. 

 

Kentin nüfusunun ve işlevinin Roma yönetimiyle birlikte genişlemeye sebep olacak 

şekilde artması, yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Kaleiçi’nin güney ve 

doğu tarafının yeniden düzenlenmesi/planlandırılması ağırlıklı olarak bu dönemde 

tamamlanmış olmalıdır360. Günümüzdeki Kaleiçi’nin bile sokak düzeninin temelini 

oluşturan bu planlama çalışmaları kapsamında bölge, grid (ızgara) plan modelinde 

düzenlenmiştir. Çünkü, şehirler planlanırken, düzen oluşturmada en basit yöntem, 

dikey ve yatay çizgilerin orthogonal olarak değerlendirilmesidir. Köken olarak 

Grekçe “anemetria” kelimesinden çevrilen geometri de sözlük anlamıyla 

‘yeryüzünün ölçümü’ anlamına gelmektedir. Buradan hareketle, grid sistem, 

ülkelerde, şehirlerde, arazilerde ve sokaklarda uygulanan planlama tasarımı olarak; 

bir toprak parçasını düzgün ve ölçülmüş noktalara bölmek anlamına gelmektedir361. 

 

Grid sistem iki temel amaca hizmet etmiştir. Bu sistem, yerleşiminin düzenlenmesini 

kolaylaştırmış ve bir modernleşme aracı olmuştur. Romalılar bu sitemi kullanarak 

kentlerini aynı model doğrultusunda oluşturmuşlardır362. Izgara planın kullanıldığı ve 

temellerinin atıldığı örneklerde, Arkaik Dönem’den Hellenistik Dönem’e kadar 

gelişme gösteren grid sistemli planlamada ana hedefler olarak; işlevlerine göre yapı 

gruplarını belirli alanlara ayırmak, merkezi bir yaklaşımla agora, tapınak gibi kamu 

yapılarını kent merkezinde kurgulayıp, konutlara olan mesafeyi azaltmak, birbirini 

dik kesen sokak dokusu içinde yapı adaları oluşturup, bu yapı adalarında yapıları 

kurgulamak sayılabilir363. 

                                                 
359 Bosch, Altan, A.g.m, s. 92-93. 
360 Yukarıda da bahsedildiği kentin bu tarafının imara açılmasını mevcut buluntular ışığında MÖ 2. 
yüzyılda, daha Attalos zamanına tarihlemek mümkündür. Ancak esas değişim Roma Dönemi 
içerisinde ve ağırlıklı olarak 2. yüzyılda gerçekleşmiştir. 
361 S. Kostof, The City Shaped Urban Patterns and Meanings Through History, Bulfinch Press, 
New York 1991, s. 103. 
362 A. W. Lawrence, Greek Architecture, Yale University Press, New Haven-Connecticut 1996, s. 
101-102 
363 M. Tanaç, Batı Anadolu Antik Yerleşimlerinde Kentsel Mekân Kurgusu Araştırması, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2000, s. 45. 



 136

 

Klasik Dönem’de düzenli planlama kriterleri ise; işlevlerine göre yapı gruplarını belli 

alanlara ayırmak, merkezi bir yaklaşımla kamu yapılarını kent merkezinde 

kurgulamak, birbirini dik kesen sokak dokusu içinde yapı adaları oluşturup, yapıları 

bu adalarda kurgulamak, kente anıtsallık getirmek, tek düzelikten kurtarmak ve 

arazinin görsel amaçlı kullanımını oluşturmak, insula (yapı adası) biriminin temel 

planlama ve kentin daha sonraki gelişimini yönlendiren öge olarak kullanılmasını 

sağlamak şeklinde değişmiştir364. 

 

Gelişimi hızlı ve nüfusu kalabalık olan Antalya gibi kentlerde, birbirini dik kesen 

sokakları çapraz keserek, kentin iki önemli bölgesini birbirine bağlayan ana cadde 

niteliğinde bir cadde bulunmaktadır. Bu cadde, iki merkez arasındaki mesafeyi 

kısalttığı gibi, yan sokaklardaki trafiğin merkeze akmasını da sağlamaktadır. Böylece 

ızgara planın sakıncalı yanlarından biri olan ulaşım zorluğu hafifletilmiş olmaktadır. 

Hesapçı Sokak’ta da benzer bir durum görülmektedir. Kentin doğu bölgesi, bu sokak 

ile kuzey-güney doğrultusunda aşılabilmektedir. Kentin bu bölümünün en önemli 

kapısı olan anıtsal Hadrianus Kapısı’ndan, yine kentin bu bölümünün denizle 

birleştiği yer ve anıtsal mezar yapısı olan Hıdırlık Kulesi’nin bulunduğu alan 

günümüzde Hesapçı Sokak olarak anılan ana yol ile birbirine bağlanmıştır. Bu 

sokağa açılan yan yollar da kentin diğer bölgeleriyle beraber, her biri limana inen ve 

kentin merkeziyle doğu bölgesini birbirine bağlayan önemli geçişler oluşturmuştur. 

Antalya söz konusu olduğunda, Hadrianus Kapısı’ndan başlayan ve Hıdırlık 

Kulesi’ne devam eden, günümüzdeki adıyla Hesapçı Sokak’ı, hafif bir kayma ile de 

olsa Roma Dönemi kentinin decumanusu olarak tanımlamak gerekmektedir. 

Dolayısıyla, Balıkpazarı Sokak ile Zafer Sokak’ın oluşturduğu aksı da kentin 

cardosu olarak tanımlamak gerekir. Kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu bu iki aks, 

eski kent ile yeni yaşam alanı arasındaki doğrudan bağlantıyı göstermesi açısından 

oldukça önemlidir ve grid sistemin kullanılabilirliği açısından da hayati öneme 

sahiptir. Ancak klasik Roma kentlerinde decumanusa ve cardoya kenti bölümlere 

                                                 
364 Tanaç, A.g.e., s. 51-52. 
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ayırmak gibi bir işlev yüklenirken365, Antalya’daki bu iki yol, akropol/iç kale ile yeni 

kent arasında daha çok birleştirici ve dengeleyici bir unsur olarak değer 

kazanmaktadır. 

 

Kentin Roma Dönemi, diğer Roma kentlerinin karakteristik özelliklerini taşımış 

olmalıdır. Gymnasium, hamam, agora, idari kamu binaları, tiyatro ya da sütunlu 

caddelerden oluşan Roma kentleri gibi, Antalya da topografyasının el verdiği kadar 

bu yapılara sahip olmalıydı. Her ne kadar, günümüze ulaşan tarihi kaynaklardan 

yeterli bilgi alınamasa da bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Örneğin, 1980 

yılında, Antalya Müzesi tarafından, Ahmet Aras’a ait tarladaki kurtarma kazılarında 

bulunmuş olan yazıtlı mermer levha dikkat çekicidir. Hadrianus Kapısı’nın yaklaşık 

300 m kuzeydoğusunda bulunan ve günümüzde Antalya Müzesi’nde bulunan yazıt, 

aynı kazıda bulunmuş Bizans Dönemi’nin ilk zamanlarına ait çok sayıda mezardan 

birisinde kapak olarak kullanılmıştır. Yazıtın üst yüzünde bulunan dübel delikleri ve 

kenet çukuru, ayrıca kenarlardaki silmeler (anathyrosis) mermer levhaların mimari 

bir yapıya ait olduğu ve bir duvar kaplaması olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Yazıtta, “Tiberius ve Caligula Caeser’lar Augustus’lar, yüce rahipler, hükümdarlığın 

ilk yıllarında platea’yı (sütunlu yolu) kendilerini temsil eden legat T. Helvius Basila 

aracılığı ile yaptırdılar” yazmaktadır. T. Helvius Basila, Tiberius ve Caligula dönemi 

Galatia Eyaleti valisidir. Yazıttan da anlaşıldığı gibi sütunlu yolun inşaatı bir Caeser 

zamanında başlamış ve ardından gelen Caeser zamanında bitirilmiştir. Yazıttaki 

bilgilerden bu inşa faaliyetinin var olan bir yol üzerinde gerçekleştirilen bir onarıma 

ya da yeni bir inşa faaliyete ait olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Fakat, tüm bu 

bilgiler ışığında, MÖ 18 Mart 37-17 Mart 38 tarihleri arasında, T. Helvius Basila 

tarafından yaptırılan ya da onarılan Attaleia’daki bir sütunlu yolun var olduğu 

görülmektedir366. Bu sütunlu yolun, yazıtın bulunduğu yerden hareketle, Hadrianus 

Kapısı’yla alakalı olduğu düşünülebilir. Bu yolun, Hadrianus Kapısı’nın dışında, 

nekropol alanına uzanan ve doğu yönünde devam ederek Perge ve Side’ye ulaşan 

                                                 
365 Örneğin Pisidia Antiokheiası’nda iki ana cadde Cardo Maximus ve Decumanus Maximus; kenti üç 
bölüme ayırır. İki cadde Tiberius Alanı'nın yaklaşık 70 m güneyinde dik bir açıyla kesişir. (M. 
Taşlıalan, “Pisidia Antiocheia'sı 1999 Yılı Çalışmaları”, XI. Müze Çalışmaları ve Kurtarma 
Kazıları Sempozyumu, Ankara 2001, s. 142) 
366 Ünver, A.g.e., s. 52-54.  
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yolun başlangıç kısmı olması ve Kaleiçi’nde günümüzdeki adıyla Hesapçı Sokak 

üzerinde agoraya kadar bir miktar daha devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak 

bir mezarın kapağı işleviyle kullanılmasından kaynaklı olarak, kentin başka bir 

yerinden getirilmesi de ihtimal dâhilindedir. Roma Dönemi’nden günümüze ulaşmış 

en önemli yapı, kentin doğu surları üzerine inşa edilmiş olan Hadrianus Kapısı’dır. 

129 yılında Attaleia’ya gelen İmparator Hadrianus (117-138) adına inşa ettirilen bu 

anıtsal kapı ile kentin doğu kapısı imparatora ithaf edilmiştir367. Bu anıtsal kapının 

her iki tarafından sütunlu bir yol ile vurgulanmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

 

Ayrıca, kentte ziyaretçilerin karşılaştıkları çok sayıda Yunan ve Roma kalıntılarının 

arasında bir tiyatrodan bahsedilmektedir.  Lanckoronski, 1880 yılında Antalya’da 

tiyatroya ait bazı kalıntılarını gördüğünü belirtmiştir. Erten’se tiyatronun 

lokasyonunu Mermeli Parkı’nın üzerinde tanımlamaktadır. Kaleiçi’nin Antalya 

müzesinde sergilenen kitabelerine göre her dört yılda bir düzenlenen Caesar oyunları 

vardır. Antalya’da ev sahibi kente onur veren Kaesar oyunlarının nerede olduğu 

kesin olarak bilinmemektedir. Bu tür performanslar stadion/gymnasiumlarda 

gerçekleşmektedir fakat bugüne kadar böylesi bir spor mekânına dair herhangi bir 

kalıntı bulunamamıştır. Bununla birlikte Mermeli Sokak üzerinde bulunan bir burçta 

devşirme olarak silme şeklinde kullanılan bazı parçaların bir stadionun oturma 

kısımları olarak tanımlanması dikkat çekicidir368.  

 

II. Justinianus, Araplar ile mücadele edebilmek için Amanoslar’da yaşayan 

Mardaitleri, İmparatorluk sınırlarına davet etmiş ve gelenlerin önemli bir bölümü 

689’da Antalya’ya yerleştirmiştir. Bu savaşçı topluluğun komutanına kapetan denirdi 

ve bizzat imparator tarafından atanırdı. 4. yüzyılda Kibyraioton Donanması 

Müslüman Arap saldırılarını durdurmayı ve kırmayı başarmıştır369. Kentin 1. yüzyılla 

beraber gelişme gösteren güney bölümünün genişleme sürecini işte bu yeni göçlerle 

tamamlamış ve kentin bugün izlenebilen sınırına ulaşmış olması kuvvetle 

muhtemeldir. Kent daha sonraki dönemlerde göç alıp vermeye devam etmiş; ancak 

                                                 
367 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
368 Lancokoronski, A.g.e., s. 16; Erten, A.g.e. s. 32; Bosch , Altan, A.g.m.,s. 89; Sönmez, A.g.e., s. 74. 
369 Ostrogorsky, A.g.e., s. 122-123. 
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demografik yapının gelecek zamanlardaki değişkenliği bu dönem kadar etkili 

olmamıştır. Şöyle ki Roma Dönemi’nde kent dışında bulunan Hıdırlık Kulesi’ni de 

içine alacak ve savunma sistemini bir parçası haline getirecek şekilde bir 

genişlemeden bahsedilebilir370. 

 

Depremlerden kaynaklı yenileme ve güçlendirme çalışmaları bu dönem için 

yoğunlaşmış olmalıdır. Çünkü surlardaki Bizans etkilerinin çok fazla gözlemlendiği, 

7. yüzyıldan sonraki dönemde Arap akınları dışında kente zarar verecek bir saldırının 

varlığı bilinmemektedir. Bu nedenle ilk akla depremlerin ya da diğer doğal etkenlerin 

sebep olduğu yıkımlar gelmektedir. Örneğin, 10. yüzyılda surların gördüğü kapsamlı 

onarımın bir diğer sebebi de yaşanan büyük depremlerdir371.  

 

Kentin özellikle surlarında görülen yenileme çalışmaları, daha ince ve kısmen teras 

duvarı niteliğinde olmaları nedeniyle iç kale duvarlarında da gerçekleştirilmiştir. 

Günümüzde izlenebilen burçlarında neredeyse hiç mazgal penceresi olmaması, 

savunma kaygılarıyla birlikte görsel, siyasal ve sosyal soyutlayıcı içerik taşımış 

olması gereken batıdaki iç kale suru inşasında Hellenistik ve Roma Dönemi 

yapılarından devşirilmiş mimari parçalar taşıması, ilk yapımındaki özelliklerini 

kaybettiğini göstermektedir372. 

 

Olasılıkla Hellenistik Dönem’de de kentin agorasını oluşturan alanda bugün Kesik 

Minare Camii yükselmektedir. Bu alanın Hellenistik Dönem içinde bir yapılaşmaya 

sahip olduğu daha önce açıklanmıştı. Ancak bugünkü buluntular ışığında bu alanında 

Roma Dönemi içerisinde farklılaştığı ve çok daha kapsamlı bir şekilde yeniden imar 

edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle Kesik Minare’nin kuzeyinde bulunan ve 

yapılan kazılar neticesinde doğu sınırı da ortaya çıkarılan Roma Dönemi agorasına 

ait stoa oldukça önem taşımaktadır. Stoanın belirgin iç yüzü üçer basamaklıdır ve 

yapı bu krepisin hemen üzerinde bulunan postamentlerle sonlanmaktadır. Yakın 

çevrede dağınık halde bulunan Korinth başlıkların da bu stoanın tamamlayıcı ögeleri 
                                                 
370 Varkıvanç, A.g.m., s. 60. 
371 T. M. P. Duggan, “A Short Account of Recorded Calamities in Antalya Province”, Adalya S. 8, 
İstanbul 2004, s. 135. 
372 Varkıvanç, A.g.m., s. 60. 
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oldukları düşünülebilir. Agora genişleyen kentin yeni planlanan bölgesi üzerinde 

yegâne düz alanda inşa edilmiştir ve yol sistemine uygun olacak şekilde doğu 

cephesinden decumanusa (Hesapçı Sokak’a) açık bir biçimde konumlanmıştır. 

Tarihlendirilmesi için çok daha fazla veriye ihtiyaç duyulmakla birlikte, agoranın 

kentin doğu ve güney kısmında gerçekleştirilen muazzam imar faaliyetleri sürecinde, 

yani en erken 2. yüzyıl başlarında son halini kazandığı söylenebilir. Agoranın 

yanından geçen Hesapçı Sokak’ın yaklaşık olarak 120 tarihinde inşa edilmiş olması 

gereken Hadrianus Kapısı’nda sonlanıyor oluşundan bu iki önemli kentsel ögenin 

yakın tarihlerde inşa edilmiş olma ihtimalini güçlendirmektedir373. 

 

Aynı alanda bulunan ve yukarıda kısaca değinilen küçük bir Roma tapınağı da 

mekânsal gelişim başlığında kentsel bir motif olarak değer kazanmaktadır. Kesik 

Minare Camii’nin güneybatı köşesinde, kısmen II. Sakarya Sokak’ın altında bulunan 

ve ilk kilisenin yapıyla beraber yeniden kullanılmış olan bu yapı, olasılıkla altı 

sütunlu yuvarlak bir mimari plana sahip olmalıdır. Orijinal yerinde bulunmadığı 

düşünülen yapının “Aniketos Monopterosu” olarak yaklaşık bir düzine devşirme 

taştan, dağınık halde görülen yuvarlak taş bloklardan ve sütun parçalarından 

restitüsyonu yapılabilmiştir374.  Bir ilaha adanmak ya da kente hediye edilen bir anıt 

olarak yapılmış olması gereken bu yapı, bezemelerinden dolayı 2. yüzyılın ortalarına, 

yüksek kaliteli ve özenle yapılmış yazıtı ise 1. yüzyılın erken dönemlerine işaret 

etmektedir375. Dahası, tapınağı şekillendiren bir daire ve kent merkezinde Hesapçı ve 

Sakarya caddelerinin kesişiminde Agora tarafından konumlandırılan ve kimi 

araştırmacılar tarafından Tyche tapınağı olarak tanımlanan bu kalıntının bezemeli 

arşitravı da Kesik Minare Camii’nin dış narteksinin güneybatı duvar örgüsü içinde, 

zemine yakın bir şekilde devşirme olarak kullanılmıştır. 

 

Kesik Minare Camii’nin mevcut duvar örgüsü içinde 2. yüzyıla tarihlenen ve oldukça 

zengin bezeme kompozisyonuna sahip bir yapıya ait olması kuvvetle muhtemel çok 

                                                 
373 Kaymak, A.g.e., s. 212’de aynı kotunda bulunan bir sikke buluntusundan, Perge agorası ile olan 
benzerliklerinden ve yapı bezemelerinden kaynaklı olarak agoranın inşasına ait zaman dilimini 2 
yüzyıl ile 3. yüzyıl başları olarak vermektedir. 
374 Kaymak, A.g.e., s. 200. 
375 Kaymak, A.g.e., s. 208. 
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sayıda malzeme bulunmaktadır. Bu binaya ait yapı malzemeleri arasında doğudaki 

devşirme sütun başlıklarıyla arşitravlar, batı cephedeki arşitravlar, apsis 

pencerelerinin payeleri ve bunların üzerindeki plasterlerle batı cephedeki taş bloklar 

sayılabilir. Alanda bugün için bilinen son yapı kalıntısı ise orta nefte yer alan bir 

yapıya aittir. Mimari konumlanışı anlamında üzerinde inşa edildiği agoraya koşut 

olan bu yapının Geç Roma, Erken Bizans Dönemi’ne tarihlendiği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte devşirme olarak yapıda kullanılan bir yazıttan kaynaklı olarak bu 

bina için 375 yılını terminus post quem olarak kabul edebiliriz376. Ancak böyle bir 

alanda yer alan bu ilginç binanın fonksiyonuna dair herhangi bir şey söylemek için 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

 

Gaius Iulius Asper, üç oğlu Asper, Sankrus ve Rufus ile birlikte, 1. yüzyılda 

yaşamıştır. En büyük oğlu şehir memuriyetinin en yüksek basamağına erişmiş ve 

bunun için kendisine kitabeli bir şeref heykeli dikilmiştir. Aynı şekilde kardeşi olan 

Marcus Iulius Sanctus da yeri ve ne olduğu henüz bilinmeyen umumi bir bina inşa 

ettirmiştir. Bu aileden Iulia Sancra adlı bir kadın da İmparator Hadrianus’un kardeşi 

Domitia Paulina için bir heykel diktirmiştir. Iulia Sancra, aynı zamanda, Hadrianus 

Kapısı’nın yanındaki kuleyi de kendi parası ile yaptırmıştır377. Bu Kaleiçi’nde yazıt 

yoluyla tarihlenmesi yapılabilen yegâne burçtur. Fakat bu burç, teknik, işçilik ve 

malzeme açısından değerlendirildiğinde Kaleiçi’ndeki diğer burçlarla büyük 

benzerlikler taşıdığı kolayca görülebilir. Bu da başta surlar olmak üzere, kentte 2. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren, oldukça kapsamlı ve kentin geneline yayılan bir imar 

faaliyetini destekler niteliktedir. Bu mimari hareketliliğin Hadrianus’un kenti ziyareti 

yaklaşırken, yani 2. yüzyılın ilk çeyreği içinde oldukça yoğun olduğunu düşünmek 

yanlış olmayacaktır. 

 

Antalya’da bulunan pek çok yazıt da 2. yüzyılda kentteki yaşamı tanımlamaktadır. 

Nekropol alanının kent dışında olmasına karşın, bulunan bazı yazıtlar kale içinde de 

antsal bir gömü kültürünün olduğuna işaret etmektedir378. 

                                                 
376 Kaymak, A.g.e., s. 214. 
377 Bosch, Altan, A.g.m., s. 123. 
378 Ünver, A.g.e., s. 52-62. 
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Kent merkezinde, bugün Kesik Minare olarak bilinen yapının olduğu alanın, 

Attaleia’nın agorası olması gerekmektedir. Özellikle, Kesik Minare Camii’nin hemen 

kuzeyinde görülen portiko duvarı buradaki agoranın varlığını kesin olarak 

göstermektedir. Portiko duvarı, Kesik Minare’nin kuzeydoğusunda köşe yapmakta ve 

güney yönünde devam etmektedir. 2007 yılındaki kazılarla ortaya çıkan kalıntılar, 

Kesik Minare’nin hemen hemen agoranın tam ortasına ve neredeyse agoranın 

tamamını kapsayacak şekilde inşa edildiğini göstermektedir. Yapıda ve yakın 

çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının sonuçları kapsamlı bir yayımda 

değerlendirilecektir. 

 

Lackoronski tapınağa ait Roma sütunlarının bir Türk okulunun giriş kapısında kemer 

olarak kullanıldığını belirtmektedir. Bu yapı, hala aynı işleve sahip Dumlupınar 

Okulu olmalıdır. Sütunlar da Yenikapı Sokak üzerindeki girişte varlığını 

korumaktadır. Bugün, benzer malzemelerin tahkimat duvarlarında ve çeşitli yapıların 

inşaatlarında bezeme/dekorasyon elemanı olarak kullanıldığını görmek mümkündür 

 

Hadrianus Kapısı’nın iki yanındaki kulenin mimari özelliklerinin aynı olması 

sebebiyle diğer kulenin de Sancra’nın yaptırdığıyla aynı zamanda yapılmış olması 

gerekmektedir. Benzer şekilde, kentin bugün izlenebilen doğu surlarının alt yapısının 

aynı şekilde olmasından ve inşa tekniklerinin benzerliğinden bu surlar da yine 2. 

yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır. Bununla beraber, özellikle Yenikapı civarındaki 

surların inşa tekniğindeki farklılıklar ve duvar örgüsünde devşirme olarak kullanılan 

kitabeler surların daha sonraki dönemlerde yeniden ele alındığını göstermektedir. 

Kent surlarının günümüze ulaşmış kısımları incelendiğinde Bizans, Selçuklu ve 

Osmanlı’nın ilk zamanlarında çok sayıda onarım görmüş ve yeniden inşa edilmiş 

olmalarına karşın, bütünlüklü bir değerlendirme ile kentin sur sisteminin büyük 

bölümünün Roma Dönemi’ne tarihlenmesi gerektiği görülmektedir. 

 

Bizans Dönemi kent yapısı da uzunca bir süre Roma Dönemi’ndeki biçimi 

sürdürmüş; ancak değişen savunma ihtiyaçlarından kaynaklı olarak bir hayli 

kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Örneğin Hıdırlık Kulesi’nin savunma sistemine 
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Roma’nın son evresi ya da Bizans’ın ilk evresinde dâhil olduğu, yapıda kullanılan 

devşirme malzemelerin de 4. veya 5. yüzyıla ait oldukları ve yakın nekropol ya da 

kentlerden getirilerek kullanıldığı379 bilgisinden hareketle en azından kentin 

güneyindeki savunma hattının genişletilerek güçlendirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Bu genişlemenin tarihi, aynı zamanda yukarıda da bahsedildiği gibi Mardaitlerin 

689’da kente davet edilmesiyle çakışmaktadır. Yapının Hıdırlık Kulesi olarak 

adlandırılması Hıdrellez kutlamalarından kaynaklanıyor olması kuvvetle 

muhtemeldir. Anadolu’nun pek çok yerinde bu kutlamaların yapıldığı alanlara ve 

mesire yerlerine “Hıdırlık” denildiği bilinmektedir. Bundan başka, bu önemli yapının 

neden Hıdırlık adıyla anılageldiğini gösterecek bir veri bulunmamaktadır. Görüldüğü 

gibi bu değişikliklerin en büyüğü 10. yüzyılda yapılmış, kentte büyük bir imar 

faaliyeti yaşanmış ve kentin çevresine ikinci bir sur (gömlek suru) ve hendek 

yapılmış, donanma gücü artırılmıştır380. İlk olarak bu dönemde yapılmış olması 

bilinmemekle birlikte, hendeğin yerini tespit etmek kolaydır. Çünkü İmaret Kapı’nın 

doğu tarafında ve Yenikapı’nın hemen kuzeydoğusunda bulunan gömlek suruna ait 

kalıntıların biraz önünde başlaması gereken bu hendek, günümüz Atatürk Caddesi ile 

Cumhuriyet Caddesi’nin yerinde olmalıdır. 

 

Bizans Dönemi ile ilgili kentteki en büyük tartışma, günümüzde de Kaleiçi’nin en 

önemli yapısı olarak kentin simgesi haline gelmiş olan Yivli Minare Camii’nin 

tarihlendirilmesi üzerinedir. Bazı araştırmacılar bu yapının bir Bizans kilisesi olarak 

inşa edildiğini düşünmektedir381. Gerçekten de yapıdaki camii mimarisine uygun 

olmayan farklı unsurlar yapının bir kilise olarak yapılmış olabileceğine işaret 

etmektedir. Örneğin doğu-batı doğrultulu yapının güney duvarına oldukça eklektik 

bir şekilde yerleştirilmiş olan mihrap, naosun batı kısmını oluşturan tonozlu bölüm, 

kubbelerdeki düzensizlik ve daha önemlisi kentin kuruluşundan itibaren akropolü 

olabilecek yegâne alanın ortasına inşa edilmiş olması gibi nedenlerle bu alanda çok 

daha öncelerinde başka bir yapı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Tüm bilgilerden 

                                                 
379 Hellenkemper, Hild, A.g.e., s. 322. 
380 Schultze, A.g.e., s. 210; Ostrogorsky, A.g.e., s. 240; Aran, A.g.m., s. 70. 
381 Riefstahl, A.g.e., s. 12’de yapının 3. yüzyıla ait üç nefli bir kilise olduğunu belirtmektedir. O. 
Aslanapa, Türk Sanatı, C. 2, Kervan Yayınları, İstanbul 1984,s. 196’da Yivli Minare Camii’nin “eski 
harap bir kilisenin duvarlarından faydalanılarak” inşa edildiği belirtilmektedir. 
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hareketle burada Hellenistik Dönem’e tarihleyebileceğimiz bir tapınak ya da benzeri 

bir binanın Roma Dönem’inde de aynı işleviyle kullanıldığını, Akdeniz’de 

Hristiyanlığın hızla geliştiği 5. yüzyıl öncesinde de kiliseye çevrildiğini düşünmek 

doğru olacaktır. 

 

5. yüzyılda kentte kapsamlı bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimin en önemli mevkii 

Hellenistik Dönem’den itibaren kentin agorasını oluşturan alana Panagia adıyla bir 

kilisenin inşa edilmesidir382. Bu yapı, bir kilise olarak inşa edildiği kuvvetle 

muhtemel olan Yivli Minare Camii’yle beraber kentteki ikinci ve en büyük kilise 

olmalıdır. Bu yapının önemini artıran bir diğer olay ise, Kilikia ve Antiocha arasında 

seyahat eden Aziz Paulus’un Attaleia’ya da uğramasıdır. Aziz Paulus’un uğrak yeri 

olan şehir daha sonraları piskoposluk merkezi olduğu, 4. yüzyıldan itibaren 

Hristiyanlık Pamphylia’da hızla büyüdüğü ve 5. yüzyılda Hristiyanların bölgede 

etkili bir dini ve siyasi güç haline geldiği bilinmektedir383. İmparator Claudius (MÖ 

10 - MS 54) zamanında, Aziz Paulus Hristiyanlık’ı yaymak adına birçok defa 

Pamphylia’ya, dolayısıyla Attaleia’ya gelmiş ve burada Hristiyan cemaatler 

kurmuştur384. Attaleia’nın ne zaman piskoposluk merkezi olduğu kesin olarak 

bilinmemektedir. Fakat 430 yılında Attaleia’da Eustathios adlı bir piskoposun 

varlığından bahsedilmektedir385. Dolayısıyla bu anıtsal kiliseyi kentin güçlenerek en 

belirgin kimliği haline gelen Hristiyanlığın, Antalya’nın en büyük alanına inşa ettiği 

bir ibadet mekânı yanında politik bir simge olarak düşünebiliriz. 

 

Hadrianus Takı’nda yapılan kazılarla bulunan bir detay, kentin Bizans Dönemi 

hakkında ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır386. Bu çalışmalar sırasında takın doğu 

tarafının bir duvar ile örüldüğü ve bu şekilde orta açıklığın tonozların da olasılıkla 

şapel gibi ibadet mekânları haline getirildiği görülmüştür. Ancak kapının batı 

                                                 
382 Kilisenin yapı evrelerinin sınıflandırılması ve tarihlendirilmesi ilgli bkz. Kaymak, A.g.e., s. 185-
196. 
383 Bean, A.g.e., s. 22; Darkot, A.g.m., s. 459-462; Bosch, A.g.e., s. 42; Mansel, İlk Çağda Antalya 
Bölgesi, Antalya Bölgesi Araştırmaları İstasyonu Yayınları, No. 1, İstanbul 1956, s. 9. 
384 Bosch, A.g.e., s. 47; Mansel, A.g.e., s. 9. 
385 V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften II Kleinasien, C. II, Güterslch 1926, s. 210. 
386 Bu çalışmalarla ilgili bkz. M. Akok, “Antalya Şehri İçindeki Hadriyan Kapısının Mimari Kuruluşu 
ve Restorasyonu”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. XIX-I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972, s. 
36-51. 
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yüzünün de benzer şekilde molozla kapatılmış olmasından kaynaklı olarak bu 

değişimin en erken 7. yüzyılda ağırlık kazanan Arap akınlarına karşı yapıldığını 

düşünebiliriz. Bununla birlikte, kapının tam olarak kapatılmadığı, tonozlu 

geçişlerden en az birinin küçük de olsa bir kapı olarak kullanılmaya devam edilmiş 

olması gerekmektedir. Çünkü bu dönemde kentin bu tarafındaki yegâne kapı burası 

olmalıdır. 

 

Bizans Anadolu’sunun bütünleşmiş bir yerleşme sistemine sahip olmadığı 

bilinmektedir. Bizans ulaştırma ağının durumu da bu görüşü doğrulamaktadır. Bizans 

ulaştırma sistemi deniz ağırlıklıdır. Bu nedenledir ki Suriye ve Mısır’la yapılan ve 

Constantinopolis için yaşamsal önemde olan deniz ulaştırmasının zorunlu uğrağı ve 

bir gümrük merkezi olduğu için Attaleia zenginliğini koruyabilmiştir387. Ayrıca 

antalya, 7. ve 8. yüzyıllarda bile sınırlarında tek bir daralma olmayan ender Anadolu 

kentlerindendir388. 

 

9. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Kibyraioton Theması’nın merkezi olarak sahip 

olduğu askeri işlevinin yanı sıra zengin bir liman kenti olan Attaleia’nın önemi, Arap 

filosunun başarısızlığından ve Kilikya’nın geri alınmasından sonra, Doğu Akdeniz 

bölgesinin yeniden ulaşılabilir hale gelmesi ve özellikle Kıbrıs’ın, imparatorluğun 

doğu kalesi olarak daha fazla önem kazanmaya başlamış olmasıyla daha da 

artmıştır389. Bu devirde kentte büyük bir imar faaliyeti yaşanmış ve kentin çevresine 

ikinci bir sur ve hendek yapılmış, donanma gücü artırılmıştır390. Benzer bir yapım 

çalışması da Kesik Minare üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapı, III. Leon (717 - 741) 

zamanında önemli bir değişiklik olarak, kare içi haç plan tipinden kubbe eklenerek 

kapalı Yunan haçı plan tipine geçilmiştir391. Bizans’ın Anadolu’daki genel 

güçlenmesiyle koşut olarak yaşanan bu imar faaliyetleri kentte bir refah ortamını 

tanımlaması açısından önemlidir. Yine de kentin bu dönemine dair 

                                                 
387 H. W. Haussig, A History of Byzantine Civilization, Çev. J. M. Hussey, Thames and Hudson, 
Londra 1971, s. 172’den aktaran Tanyeli, A.g.e., s. 19. 
388 C. Foss, “The Cities of Pamphylia in the Byzantine Age”, Cities, Fortresses and Villages of 
Byzantine Asia Minor, Variorum Collected Studies Series - 538, Aldershot 1996, s. 48. 
389 Hellenkemper, Hild, A.g.e., s. 126. 
390 Schultze, A.g.e., s. 210; Ostrogorsky, A.g.e., s. 240. 
391 Kaymak, A.g.e., s. 190-191. 
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söyleyebileceklerimiz oldukça kısıtlıdır. Örneğin Khoniates, Antalya’dan Attalos’un 

harika şehri olarak bahsetmektedir. Bu ifadeyi olduğu gibi kabul edersek, 

Antalya’nın 12. yüzyılda Bizans’ın en önemli şehirlerinden biri olduğu sonucu 

çıkarılabilir392. 

 

İdris’nin 11. yüzyılda kenti “bir yangın yerine” benzetmesi393 farklı şekilde 

yorumlanmaya açıktır. Bu ifadeden hareketle, önemli bir Bizans kentinin yıkılıp 

harabe halde geldiği, artık büyük bir nüfus barındırmadığı ve Bizans Dönemi’nde bir 

hayli küçüldüğü sonucu çıkarılabilir. 9. yüzyılda yoğun göç alan kent, 10. yüzyılda 

büyümüş ve daha da güçlenmiştir. Bizans Devleti’nin önemli liman kentlerinden 

birisi olan Attaleia, 11. yüzyıldan itibaren Bizanslılarla Türkler arasındaki çatışmanın 

merkezindedir. Her ne kadar, Pamphylia’da Bizans egemenliği eski güçlü günlerini 

yaşıyor olsa da Attaleia ve çevresi Bizanslılar ve Türkler arasında sürekli el 

değiştirmiştir. Kentin kuşatılması ilk kez Süleyman Şah tarafından yine bu tarihlerde 

(1085 yılı olarak kabul edilen394 bu kuşatma, bazı kaynaklarda 1078 olarak 

verilmiştir395) gerçekleşmiştir. Ayrıca, hemen arkasından, 1182 yılında Selçuklu 

Sultanı II. Kılıçarslan’ın kenti ele geçirme girişimini de atlatabilmiştir. Muhakkak ki 

kent bu kuşatmalar altında önemli oranda tahrip edilmiştir; ancak buradan nüfusunun 

azaldığını ve harabe haline geldiğini iddia etmek zordur. Çünkü kent daha Erken 

Bizans Dönemi’nden başlayarak, özellikle çevresindeki küçük Bizans 

yerleşmelerinden yoğun göç almaya devam etmiştir. Örneğin Kelbesos, Termessos, 

Trebenna ve Neopolis gibi Antalya çevresinde bulunan çok sayıda yerleşimde 

yaşayan halk çok erken zamanlarda, öncelikle Arap akınlarından, ardından da Türk 

tehdidinden kaynaklı olarak kente sığınmış olmalıdır396. Buradan hareketle, kentin 

                                                 
392 Niketas Khoniates, Niketas Khoniates Historia (Historia-İoannes ve Manuel Komnenos 
Devirleri), Çev. F. Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 8-9. 
393 Yılmaz, A.g.e., s. 108. 
394 “Antalya”, Türk Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1971, s. 98. 
395 H. Moğol, Antalya Tarihi, Ankara 1996, s. 36. 
396 Trebenna’nın Erken Bizans ve Orta Bizans’ta yaşayan bir yerleşim olduğu bilinirken, Neopolis’in 
sadece erken dönemde kullanıldığı bilinmektedir. Benzer şekilde Termessos ve Kelbessos’ta da 
Bizans Dönemi hakkında bilgi verecek mimari kalıntı yok denecek azdır. Bu yerleşmeler için bkz. A. 
V. Çelgin, “Termessos Araştırmaları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, O. Belli ed., 
İstanbul 2000, s. 425-433; N. Çevik - B. Varkıvanç - E. Akyürek, Trebenna Tarihi, Arkeolojisi ve 
Doğası, N. Çevik - B. Varkıvanç - E. Akyürek eds., Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Antalya 2005; N.Çevik - İ. Kuzgut - Ş. Aktaş, “1997 Yılı Trebenna ve 
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öncelikle çeperinden, sonra da güneydeki son Bizans yerleşimi olmasından dolayı 

yoğun göç aldığı ve büyük bir insan/işgücü potansiyeli taşıdığı düşünülebilir. Bu da 

kentte karargah ve konut gibi yeni mekânların inşasını gerekli kılmaktadır. Tüm bu 

nedenlerle, İdrisî’nin bu yangın yeri tanımı, kentin çeperinde gerçekleşen çatışmalara 

ve kentteki hareketliliğe mecazi bir gönderme olarak düşünülebilir. 

 

11. yüzyıl içinde kentin savunma sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlar 

arasında dış surların elden geçirilmesinin yanında, bugün Kaledibi Sokak ile Paşa 

Camii Sokak’tan izlenebilen duvar yine bu tarihte kentin savunmasının kritik bir 

unsur olarak yeniden işlev kazanmıştır. Sürekli değişen nüfusla397 birlikte limanı 

savunma ihtiyacından kaynaklı olarak, özellikle kuşatma zamanlarında kentte 

mekânsal bir küçülme de yaşanmış olması gerekmektedir. Esas savunma hattı 

mevcut surlar olmakla birlikte, 11. yüzyılın yukarıda bahsedilen hareketli ve sıkıntılı 

anlarında devreye girecek ikinci bir savunma hattı, söz konusu bu duvarlarla 

oluşturulmuş olmalıdır. Bu durum, aynı zamanda kentteki bazı yapıların eski kente 

taşınması anlamına da gelmektedir. Örneğin bir kilise olarak Yivli Minare’nin Kesik 

Minare’ye göre çok daha faal olduğu düşünülebilir. 

 

11. ve 12. yüzyıllar Antalya için büyük sıkıntılar içinde geçmiş olmalıdır. Aleksios 

Komnenos (1082-1118) iktidarının ilk zamanlarında Bizans İmparatorluğu’nun 

Anadolu’daki kontrolü tamamen kaybolmuşsa da 1097’deki I. Haçlı Seferi’nin askeri 

başarılarından sonra durum tersine dönmeye başlamış, Anadolu’nun içerilerine kadar 

gelen Türkler, Sakarya-Antalya hattının doğusuna itilmiştir398. Bu dönemin hemen 

ardından gelen 1148’deki II. Haçlı Seferi’nde Haçlı Ordusu Antalya’yı bir üs olarak 

kullanmıştır399. Bu durumun kentteki mekânsal bütünlüğü nasıl etkilendiğini 

                                                                                                                                          
Çevresi Yüzey Araştırmaları”, 16. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. 3, Ankara 1999, s. 401-411; 
E. Akyürek - A. Tiryaki - G. Kızılkayak, “Antalya’nın Doyran ve Aşağıkaraman Köylerindeki Bizans 
Mimari Varlığı”, Arkeoloji ve Sanat, S. 112, İstanbul 2003, s. 13-26. 
397 Sürekli kuşatmalar nedeniyle azalan ticaret hacmi kentteki tüccar ve limanda çalışan sayısını 
önemli ölçüde etkilemiştir. Nüfustaki sürekli değişimin  en önemli sebebi budur. Bununla birlikte, 
Anadolu’nun güneyindeki son Bizans yerleşmesi, başta hala güvenli ve savunulması gerekli 
görüldüğü için pek çok kişiyi sınırları altında toplamaya devam etmiş olmalıdır. 
398 Akyürek, A.g.e., 2005, s. 25. 
399 S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, C. 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 219-
230. 
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söylemek için yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Kesik Minare’nin batısında 

bulunan haç planlı giriş mekânının bu dönemde kente gelen Haçlılar tarafından inşa 

edildiği düşünülmektedir400. 

 

11. ve 12. yüzyıllarda Antalya’da, Müslüman Araplarla olan ilk ticaretlerde önemli 

etkileri olan ve aracılıkları dışında, korsanlarla mücadelede de önemli roller üstlenen 

bir Yahudi kolonisi bulunmaktadır401. İbn Batuta da yaklaşık iki asır sonra kenti 

ziyaretinde burada yaşayan Yahudilerin etrafı surla çevrili bir mahallede yaşadığını 

aktarmaktadır. Bu durum iki önemli hususa işaret etmektedir. Bunlardan birisi 

Bizans Dönemi’nde, kentin kimliğini oluşturan öznelerin, Selçuklu Dönemi’nde de 

var olduğudur. Bunu sadece demografik değerlendirmelerle tanımlamak doğru 

olmayacaktır. Kentte yaşayan nüfusun değişimi ve/veya devamlılığı, kentsel 

mekânsal organizasyonun sürekliliğini ya da biçimlenişini göstermektedir. 

Yahudilerin Antalya’daki varlıkları da kentin hangi dinamiklerden beslendiğini 

göstermesi ve dönemin konjonktürü açısından önemli bir veridir. Ancak bu noktada 

ortaya çıkan diğer sorunu cevaplamak gerekmektedir. Bu da iki farklı uygarlığın 

egemenliği altında varlıklarını sürdürmüş olan kentsel bir grubun, aynı sürekliliği 

mekânsal anlamda devam ettirip ettirmedikleridir. Kente genel olarak bakıldığında 

Yahudi tacirlerin yaşadığı bir koloni ya da duvarlarla sınırlandırılmış bir mahalle 

olabilecek pek çok alan bulunmaktadır. Ancak, Selçuklu Dönemi’ndeki kent gelişimi 

başlığında da detaylandırılacağı üzere, İbn Batuta’nın değerlendirmelerine ihtiyatla 

yaklaşmak gerekmektedir. Seyyah, etnik anlamda kentte yaşayan herkesi surlarla 

çevrili bir mahallede yaşıyor diyerek tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu anlatımdaki 

duvarların gerçekte tüm Antalyalıları kapsayan kent surları olduğunu düşünmek daha 

doğru olacaktır. Buradan hareketle, Antalyalı Yahudilerin de kent surları içinde bir 

bölgede yaşadığı sonucuna ulaşabiliriz. Hemen hepsinin ticaretle ilgilendikleri 

düşünülürse limana yakın bir alanda yaşadıkları sonucu çıkarılabilir. Bu da sadece iki 

alana işaret etmektedir. Bunlardan ilki limanın doğusundaki Mermerli Sokak’a 

paralel olan Aralık Sokak’ın hemen doğusundaki alan; diğeri ise limanın hemen 

                                                 
400 Kaymak, A.g.e., s. 192-193. 
401 İ. Erdem, “Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir 
Yaklaşım (1)”, Adalya, S.5, İstanbul 2002, s. 165. 
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kuzeyinde İskele Caddesi’nin üst kısmındaki yamaçtır. Yahudilerin, Selçuklu 

Dönemi’nde de aynı lokasyonda bulunmamaları için hiçbir neden yoktur ve kentsel 

süreklilik bağlamında oldukça önemlidir402. Benzer şekilde, 12. yüzyılda kentte bir 

Türk kolonisi de bulunmaktaydı403. Çünkü Akdeniz kıyılarının arka alanında Türk 

egemenliğinin kendini günden güne daha fazla hissettirmeye başlaması, varlığını 

ticari ilişkilere bağlayan bir kent için zorunlu bir ilişki kurma durumu yaratıyordu. 

Bu her iki taraf için de geçerli olmalıdır. 

 

12. yüzyıl Antalya’sının kentsel gelişimi, dönemin nesnelliğinden önemli ölçüde 

etkilenmiş olmalıdır. Çünkü Anadolu’da kent yaşamının gelişimi 12. yüzyılın ikinci 

yarısında başlayıp 13. yüzyılda güçlenmiştir404. Bu gelişmenin en önemli nedeni hızlı 

Türk yayılmasından sonra başlayan Bizans toparlanması, Batı Anadolu ve kıyı 

kesimlerinin yeniden Bizans egemenliğine girmesine bir denge durumu 

oluşturmasıyla elde edilen istikrar ortamıdır. Diğer bir gelişme ise uzun mesafe 

ticaretinin canlanmasıdır.  Bu sayede, Doğu-Batı ticaret hacminin –ki söz konusu 

ticaretin Selçuklu Türkiye’si için ne denli önemli olduğu biliniyor- büyümesi için 

gerekli koşullar hazırlanabilmiştir. Bir diğer neden olarak da Moğollar’ın 13. 

yüzyıldaki yayılması gösterilebilir. Moğolların Çin’den Akdeniz’e dek uzanan alanı 

egemenlikleri altına almış olmaları Doğu-Batı ticaretinin eskisine oranla daha kolay 

yapılmasını sağlamış, yolları daha güvenlikli kılmış ve Suriye limanlarının 

Moğollarla savaş halindeki Memlukluların elinde oluşu da tüm ticaret yükünün 

zorunlu geçiş alanının Anadolu olmasına yol açmıştır 405. 

 

Antalya gibi kale kent modeline uygun gelişmiş mekânsal örgütlenmelerde ticaret 

alanının sur dışında, örneğin, Osmanlı Çağı’nda olduğu gibi örgütlü bir yapılaşma 

                                                 
402 Sayıları çok fazla olmasa da kentte yaşayan Yahudilerin bir sinagog yaptırmış olmaları 
gerekmektedir. Olası kazılarda sinogoga ait kalıntıların bulunması bize Yahudi mahallesinin kesin 
yerini göstermesi açısından oldukça önemli olacaktır. Kentte bir sinangogun yapılmış olması, bu dini 
yapı çevresinde yaşamış olmaları kuvvetle muhtemel Yahudi cemaatinin yaşam alanı anlamında bir 
sürekliliğe de işaret etmektedir. 
403 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 283. 
404 M. F. Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, O. F. Köprülü ed., Ötüken Yayınları, 
İstanbul 1981, s. 108’den aktaran Tanyeli, A.g.e., s. 34. 
405 H. A. Manandian, The Trade and Cities of Armenia in Relation to Ancient World Trade, Çev.  
N. G. Garsoian, Armenian Library of the Calouste Gulbenkian Foundation, Lizbon 1965, s. 189’dan 
aktaran Tanyeli, A.g.e., s. 34. 
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gösterdiğine ilişkin bir kanıt yoktur; Türk çağında bile adı değişmediği dikkate 

alınırsa, Bizans’ta epey önemli olan panayır yani periyodik şenlik ve pazar etkinliği 

de kendine ancak sur dışında yer bulabilmiş olmalıdır406. Antalya gibi tarımsal 

üretimin de önemli gelir kaynaklarından birisi olduğu kentlerde, sur dışında, kentin 

yakın çevresinde tarıma dayalı mezra tarzı küçük yapı ya da yapı topluluklarının 

olması muhtemeldir. 

 

Kentin çevresi 12. yüzyıl boyunca, Bizans ve Selçuklu arasında sürekli el 

değiştirmiştir. Bölgedeki Türklerin sürekli değişen hareketleri ve bölgedeki kaotik 

ortam nedeniyle, 13. yüzyıl başına kadar Antalya tarihine dair tam ve sağlıklı bir 

bilgi bulunmamaktadır. Ancak kentsel üretimin önemli oranda gerilediği ve kentteki 

imar faaliyetlerinin yok denecek kadar azaldığı düşünülebilir. Bundaki en büyük 

sebep şüphesiz savunma ihtiyaçlarına yönelik yapım ve yenileme çalışmalarına 

verilen ağırlıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
406 Tanyeli, A.g.e., s. 26. 
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4.3. Anadolu Selçuklu Dönemi Sonuna Kadar Olan Gelişimi407 
 

 

Fethin hemen ardından kentte bir süre kalan I. Gıyaseddin’in ilk işi, dolayısıyla 

Selçukluların kentteki ilk yapısal müdahalesi, surların kuşatma sırasında tahrip olan 

yerlerinin onarılması, tamamen yıkılan yerlerinin ise baştan inşa edilmesidir408.  

 

Kentin ilk fethinde savunma sistemi bir hayli zarar görmüş olmalıdır. İlk iş olarak 

surların elden geçirilmesi bu anlamıyla oldukça olağan bir çabadır. Ancak kent 

planında “o” ile adlandırılan surun yeniden inşası için 1225 yılının beklenmesi 

ilginçtir. Bu durum, belki de 1207’deki ilk işgalin ardından kentin güvenliğinin yeteri 

kadar sağlanmaması olarak yorumlanmalıdır409. İç kale surlarının (i) 1216 

sonrasında, orta surun (o) ise 1225 yılında kapsamlı şekilde onarılması dikkat 

çekicidir. 1207’deki fethin, Antalya Müzesi’nde bulunana kitabesinin müzeye 

getirilmeden önce iç kalenin güney surlarında bulunduğu bilinmektedir410. Şüphesiz 

işgalin ardından bir yeniden yapım süreci yaşanmış ancak esaslı onarımlar yaklaşık 

10 yıl sonra, belki de bir isyanla düşen kentin geri alınmasının ardından savunma 

zaaflarının görülmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu döneme dair ilginç bir nokta da Hadrianus Kapısı ile yakın çevresindeki surların, 

2. yüzyılda inşa edildikleri halini büyük oranda korumuş olmalarıdır. 1207’den 

başlayan kuvvetli kuşatmalar altında bu özelliklerini kaybetmemiş olmaları 

saldırıların buradan değil de başka bir noktadan yapılmış olduğu anlamına gelir. 

Gerçekten de kentin en güçlü duvarları olarak Hadrianus Kapısı çevresindekileri ya 

da bir başka ifadeyle kentin doğu surlarını gösterebiliriz. Elbette bunun bir tercih 

olmasının ötesinde, saldıran tarafın limanın ve yönetim organizasyonlarının bir arada 

bulunduğu iç kalenin bulunduğu kuzey kısma ulaşmak istemesinin payı büyüktür. Bu 

nedenle, kentte yaşanan kuşatmaların ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu 

                                                 
407 Kentin Anadolu Selçuklu Dönemi planı için bkz. Şekil 42. 
408 İbn Bibî, A.g.e., s. 99. 
409 Surun 1225’teki inşa edilmesinde Moğol tehdidinin de etkisi göz ardı edilmemelidir. Artan 
güvenlik ihtiacını surların güçlendirilmesini zorunlu kılmış olmalıdır. 
410 Yılmaz, A.g.e., s. 108 ve 137. 
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yönlerinden yapılmış olması sonucuna ulaşabiliriz. Kentin kuzey surlarından çok az 

şey günümüze ulaşmıştır. Bunlardan d1 ve d2 olarak tanımladığımız burçların 1245 

yılında nerdeyse baştan inşa edilmiş olmaları da bu yöndeki savaştan kaynaklı 

tahribata işaret etmektedir. 

 

Surların onarılması devam ederken kentte ivedilikle güçlü bir garnizon 

oluşturulmuştur. Ambarlara gerektiğinde kullanılmak için tahıl ve aşlık doldurulmuş 

ve silah depoları inşa edilmiştir411. Kentin orta kısmında, limanın güneyinden 

başlayan ve Selçuklu Dönemi özellikleri gösteren sur, mendirek tarafında dik olarak 

kıvrılıp güneydoğu yönünde devam etmektedir. Ardından tekrar kıvrılarak bu defa 

doğu yönünde uzanmaktadır. Ancak, surun büyük bölümü günümüze ulaşmamıştır. 

Bununla birlikte, bu bölgenin dört taraftan surlarla çevrili olduğu anlaşılabilmektedir. 

Limanın kontrolü ve limanla ilgili tüm işlevlerde oldukça elverişli bir konuma sahip 

olan bu bölgenin, Selçuklu Dönemi’nde kentte kurulduğu bilinen askeri garnizonun 

bulunduğu yer olması kuvvetle muhtemeldir. Yılmaz’ın da özellikle belirttiği gibi412, 

bu garnizonu oluşturan surların birisi de daha sonra camiye dönüştürülen Ahi Yusuf 

Camisi olmalıdır. Bu alanın Mermerli Sokak’ın Hıdırlık Sokak’la ve Ömer Efendi 

Sokak’la birleştiği yerlerde birer kapısının bulunması, bu şekilde de kentin kuzeyine 

ve güneyine hızla müdahale edebileceği düşünülebilir. Bu alan gerçekten de kent 

savunması için en ideal mevkiide bulunmaktadır. Kent planında d11 olarak gösterilen 

kuvvetli burç tüm kente olduğu gibi kentin denize bakan en açık yeridir. 

 

Fethin hemen ardından, kentte yaşayan gayrimüslimlerin çeşitli anlaşmalarla 

güvence altına alındığı, I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya için kadı, imam, hatip 

ve müezzinler görevlendirdiği, şehrin yeniden imar edildiği bilinmektedir. 

Tüccarlardan sultan ailesine kadar çok farklı kesimlerden gelen insanlar, başta cami 

ve han olmak üzere çok sayıda yapı inşa ettirmişlerdir. I. Keyhüsrev’in ticari 

faaliyetleri artırmak için aldığı önlemlerin başında ticaret yollarının güvenliği 

sağlanmak gelmektedir. Bir diğer katkı ise Antalya’nın fethinin ardından zengin 

tüccarları Antalya’ya getirterek buraya yerleştirip, bu tüccarlara büyük haklar 

                                                 
411 İbn Bibî, A.g.e., s. 99. 
412 Yılmaz, A.g.e., s. 19. 
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vererek, korumasıdır413. Kente gelen zengin nüfusun mekânsal gelişime katkısı 

şüphesiz büyük olmuştur.  

 

Kuruluşundan itibaren akropol özelliğini koruyan alan Selçuklu iç kalesi olarak 1207 

Fethi’nin hemen ardından iskân edilmiş olmalıdır. Bu iskân sürecinde geçmişin tüm 

izleri neredeyse tamamen silinmiş ya da oldukça başarılı bir uygulamayla yeni 

iktidarın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dönüştürülmüş olmalıdır. Çünkü bu 

alanda günümüze ulaşmış Roma ve Bizans kalıntıları yok denecek azdır ve bunların 

neredeyse tamamı bütünlüklerini kaybetmiş yapı malzemesi halindedir. Bölge Selçuk 

mahallesi adının hakkını verecek şekilde kentin Selçuklu Dönemi dokusunu en iyi 

koruyabilmiş yeridir. Yivli Minare Camii, Mevlevihane, İmaret Medresesi, Atabey 

Armağan Medresesi, Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi, Yivli Minare Hamamı gibi 

kentin en önemli Selçuklu eserleri buradadır. Pek çoğu 1207’nin hemen sonrasına 

tarihlenebilecek olan bu yapıların böylesi küçük bir alanda, birbirlerine oldukça 

yakın bir şekilde inşa edilmiş olmaları dikkat çekicidir. 

 

Mübarizeddin Ertokuş’un Vakfiyesi’nde geçen Antalya’daki caminin kentteki hangi 

cami olduğu kesin olarak bilinmemektedir414. Ancak Ertokuş’a ait vakfiye kendisinin 

ve hatta tayin ettiği azadlı kölesi Hacı Armağan Şah’ın vefatından (H. 638/M. 

1240/1241 ) sonra H. 669/M. 1270/1271 yılında Antalya’da yapılmıştır. Bu 

muamele, vakfiyede de bahsedildiği gibi, onun, hayattayken takririne şahit olanların 

ifadelerine dayanmaktadır. Vakfiye, Ertokuş’un Isparta’ya bağlı Borlu’nun Ağros 

köyüne yaptırdığı medreseye, yine Borlu’ya tabi Dadil köyündeki kervansaray ile 

Antalya’daki camiye aittir415. Ancak bu caminin hangi cami olduğuna dair bir bilgi 

henüz bulunmamaktadır416. Kuvvetle muhtemel bu cami Yivli Minare’dir. 

 

Günümüzde İmaret Medresesi olarak anılan yapı, aralarındaki en büyük yapı olarak 

iç kaledeki Selçuklu eserlerinin ortasında bulunmaktadır. Yapının avlusunun bilinen 
                                                 
413 A. Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı (Menâkibü’l-Arifin’in Değerlendirmesi), Bilge 
Yayınları, Konya 1977, s. 92; A. Durukan, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kaynakları Çerçevesinde 
Banîler”, Sanat Tarihi Defterleri, S. V, Ege Yayınları, İstanbul 2001, s. 58. 
414 Turan, A.g.m., s. 415-430. 
415 Turan, A.g.e., s. 423. 
416 Turan, A.g.e., s. 426. 
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kapalı avlu formu dışında şekillenmiş olması, cephe duvarlarında bulunan mazgal 

pencerelerin varlığı, olasılıkla savunma sistemiyle doğrudan ilişkili biçimde, iç 

kalenin kuzeydoğu duvarına bütünleşik olarak inşa edilmiş olması, çevresine doğru 

devam etmesini düşündürecek mimari izlerin varlığı, karmaşık ve kompleks bir 

mimari bütünlüğe sahip olması ve yapıda gerçekleştirilen kazılarda çok sayıda 

turkuvaz renkli figürlü çini duvar kaplamalarının bulunması417 gibi nedenlerle bu 

yapının medreseden farklı bir işlevi bulunmuş olması gerekmektedir. Herhangi yazılı 

bir bilgiye sahip olmadığımız418 bu yapının kentteki Selçuklu Sarayı’nın önemli bir 

binası olması kuvvetle muhtemeldir. 

 

Selçuklu saray ve köşk mimarisine dair bilgilerimiz son yıllarda gerçekleştirilen kazı 

ve araştırmalarla günden güne artmaktadır. Örneğin Konya Sarayı419, Beyşehir 

Kubad Abad Sarayı420, Alanya Sarayı421, Diyarbakır Sarayı422, Kayseri Keykubâdiye 

Sarayı423 Selçuklu saray ve köşk yapıları üzerinde oldukça önemli bilgiler 

sunmaktadır. Bunların arasında Kubad Abad Sarayı, uzun süreli ve kapsamlı kazı 

çalışmalarından elde edilen sonuçlarla diğerlerinden ayrılmaktadır (Şekil 34). Bu ve 

benzeri çalışmalardan çıkan ortak sonuç, Selçuklu’nun en üst kurumu olan saraylar, 

tek köşkler, bunların çadırlı kampüs gibi topluluğuyla oluşan külliyeler ve daha 

büyük boyutlu, çok bölümlü binaları içeren büyük sitelerden oluşturulmuşlardır. 

Biçim düzenlemeleri hep, eyvan-orta avlu (veya hol) çekirdeği çevresinde 

kurulmuştur. Bu çekirdeğe sürekli ihtiyaç duyulmuş ve çevresindeki düzenlemeler de 

                                                 
417 Yapıda ve yakın çevresinde gerçekleştirilen kazılarda böylesi çinilerin bulunduğu ve bu tip 
çinilerin Selçuklu mimarisinde olasılıkla oldukça önemli binalarda kullanıldığını, bu yapının bir 
Selçuklu sarayı olabileceğini benimle paylaşan Antalya’nın değerli emektarı T. M. P Duggan’a 
teşekkürlerimle... Aynı çinilerin varlığına Yılmaz da dikkat çekmiştir (Yılmaz, A.g.e., s. 52). 
418 Yılmaz, A.g.e., s. 52’de “Binanın planına bakılırsa, medrese olarak inşa edilmiş olduğu 
düşünülebilir; ne var ki kitabesinde, binanın medrese olarak inşa edildiğine dair en ufak bir bilgi 
bulunmamaktadır. Sözkonusu kitabede, okunabildiği kadarıyla, “…amere bi-imaret-i haze’l bena…” 
denilmesi, şimdiki binanın neden İmaret Medresesi olarak tanımlandığını açıklamaktadır. Diğer 
taraftan, binanın, bugün medrese olarak anılması da, ilk inşaatında medrese olarak yapıldığı anlamına 
gelmez…” 
419 M. Akok, “Konya’da Alâeddin Köşkü, Selçuk Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya Dergisi, S. 
11, Ankara 1968, s. 47-73. 
420 R. Arık, Kubad Abad Sarayı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2000. 
421 O. Arık, “Alanya İçkale Kazıları”, Prof.Dr. Yılmaz Önge’ye Armağan, Konya 1993, s. 13-27. 
422 O. Aslanapa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. 11, C. 2, 
Ankara 1962, s. 10-18. 
423 O. Aslanapa, “Kayseri’de Keykubâdiye Köşkleri Kazısı”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. 13, C. 1, 
Ankara 1965, s. 19-40. 



 155

aynı geleneksel biçimlerle yapılmıştır424. Oldukça karmaşık mimari düzenlemesiyle 

ve prehistorik zamanlardan beri yerleşime açık bir alanda kurulan Kubad Abad 

Sarayı, savunma sistemiyle birlikte 20 civarından yapıdan oluşmaktadır. Kuzeyde 

Büyük Saray, güneyinde Küçük Saray ve göl kıyısında Kayıhane olarak tanımlanan 

mekânlar bu saray kompleksini oluşturan temel yapılardır. Ayrıca, bu kompleksin 

yakın çevresinde, örneğin göldeki Kız Kalesi Adası’ndaki Malanda Köşkü gibi 

sarayla bağlantılı çeşitli yapı kalıntıları da bulunmaktadır. Büyük Saray’ın portalı 

doğrudan göl tarafında yer alan avluya açılmaktadır. Avlunun batısında hücreler 

sıralanmış, güney kısma da mutfak olduğu düşünülen iki mekân inşa edilmiştir. 

Portalden, üç farklı mekândan oluşan giriş bölümüne, bu mekânların ortasındaki 

odadan da avluya girilir. Burada avlu olarak tanımlanan alanın, üst örtüsü 

bulunmadığı için kapalı bir salon olma ihtimali bulunmaktadır. Doğuda taht makamı 

olan bu eyvan doğrudan bu salona/avluya açılmaktadır. Doğudaki bu eyvanın arka 

duvarında göl tarafındaki terasa açılan bir kapı bulunmaktadır. Salonun güney ve 

kuzey taraflarında çeşitli mekânlar bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğusundaki odada 

in-situ halde bulunan çinilerde av hayvanları, hayali yaratıklar ve saray eşrafı olması 

muhtemel insan figürleri sır altı tekniği ile işlenmiştir. Buradaki en önemli çini 

bezemesi göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı kartal figürdür ki bu arma yapının 

hükümdara ait bir saray olduğunu göstermektedir. Oldukça geniş bir alana yayılan 

yapı çok sayıda mekâna daha sahiptir. Küçük Saray bir yürüyüş rampası ile Büyük 

Saray’a bağlıdır. Bu iki yapı, boyut farklılıkları dışında benzer bir mimari 

organizasyona sahiptir. Burada da kapıdan üç mekânlı giriş bölümüne, ardından avlu 

ya da salona girilmektedir. Salonun doğu tarafında da ana eyvan bulunmaktadır. 

 

İmaret Medresesi ile üstte kısaca betimlenen Kubad Abad Sarayı arasında portal, 

giriş mekânları, avlu ya da salon, ana eyvan, arkaya açılan teras kapısı ve çevre 

mekânlar arasındaki ilişki, farklı şekilde düzenlenmiş olmalarına ve değişik malzeme 

kullanımına rağmen oldukça büyük benzerlik taşımaktadır. Kubad Abad Sarayı’nı 

oluşturan birbirine yakın yapılar bütünlüğünün benzeri Antalya Sarayı olması 

muhtemel alanda da bulunmaktadır. Yivli Minare Hamamı’ndan başlayıp, 

                                                 
424 Arık, A.g.e., s. 206. 
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Mevlevihane’yi de içine alacak şekilde Atabey Armağan Medresesi’ne kadar olan 

bölüm benzer bir mimari dizilime işaret etmektedir. Bu iki yapı topluluğu arasındaki 

bir diğer benzerlik de etrafa hakim bir manzaraya sahip olmalarıdır. Ayrıca, Konya 

Sarayı’nın bir höyük üzerinde inşa edilen antik Konya’nın akropolüne, Diyarbakır ve 

Alanya saraylarının da kentin iç kalesine inşa edilmelerine benzer bir şekilde bu 

yapılar da Attaleia’nın kuruluşundan itibaren akropol olan alanına toplanmıştır. 

Gerçekten de denize hakim yüksek bir tepe üzerinde bulunan Selçuklu’nun Antalya 

Sarayı425 için kentin en uygun mevkii de tartışmasız burasıdır. Bununla beraber 

sarayın divan odasının bulunduğu bölümü olması gereken İmaret Medresesi’yle diğer 

yapıların organik ilişkisi ancak bölgede gerçekleştirilecek kazı çalışmaları 

neticesinde kesinlik kazanacaktır. 

 

II. Haçlı Seferi sırasında (1147-1149) Antalya’nın üs olarak kullanılması sırasında 

kentte ne gibi değişikliklerin yaşandığı tam olarak bilinmemektedir. Sur dışında 

konaklamış olmaları gereken Haçlı Ordusu’nun kentle olan ilişkisini açıklayabilecek 

kaynaklardan yoksunuz; ancak burada Kesik Minare’deki bir ek mekân için yapılan 

yoruma değinmek gerekmektedir. Kaymak, Kesik Minare’nin batısındaki haç planlı 

giriş mekânını, konsolları üzerindeki çift eğimli kemer-kiriş yapısı ve sivri haç tonoz 

ve beşik tonoz karışımının Avrupa ve Fransız etkisinden hareketle bir Haçlı mimarisi 

örneği olarak tanımlamaktadır426. Yapıdaki diğer önemli değişikliklerin 1204-

1207’deki Aldobrandini Dönemi’nde, 1215-1216’daki Gautier de Montbéliard’ın 

egemenliğinde ve 1359-1369 tarihleri arasında yaşanan Lusignan Dönemi’nde 

onarımlar görmüştür. Kesik Minare’de yaşanan değişimlerin en önemlilerinden biri 

de 13. yüzyılın ilk on yılı içinde, kentin Aldobrandini yönetiminde bulunduğu sırada 

gerçekleşmiştir. Yapı, merkezi plan şemasının uzatılarak biçim değiştirmesiyle 

galerili bir bazilika haline gelmiştir427. Kentin aralıklarla ve kısa sürelerle elinde 

tutan Hristiyanların başka ne gibi imar faaliyetleri gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz. 

Öncelikli olarak savunmaya yönelik onarımlar yapmış olmaları gerekir; fakat bu 

konuda elimizde yeteri bilgi bulunmamaktadır. 
                                                 
425 G. Le Strange, The lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia 
from the Moslem conquest to the time of the Timur, New York 1930, s. 151. 
426 Kaymak, A.g.e., s. 192. 
427 Kaymak, A.g.e., s. 193. 
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Antalya, Selçuklular için, kültürlerini yerleştirdikleri, geliştirdikleri bir kent olmakla 

birlikte; burayı yeteri kadar sahiplendiklerini söylemek zordur. Çünkü, Selçuklu 

egemenliğindeki kent, öncelikli olarak ticari gelir anlamına geliyordu. Öyle ki 

Antalya’nın Hristiyanlar tarafından ele geçirildiği yıllar içinde, bu işgal durumuna 

rağmen, onların güvenliğini sağlayan Kıbrıs Krallığı ile Selçukluların ticari ilişkiler 

içinde bulundukları bilinmektedir. Lusignan Hanedanı’ndan Kıbrıs Kralı Hugue 

(1210–1218) ile Sultan dostane bir şekilde mektuplaşmışlardır. 1214 yılındaki 

mektuplar, ticari antlaşmalar olarak değerlendirilebilir. Bu mektuplaşma Alâeddin 

Keykubad zamanında da devam etmiştir428. Bu nedenle, bir yaşam alanı özelliği 

kazanmaktansa, ticari getirisi ile anlam bulan kent, gelişimini de bu gündelik pratik 

içinde belirlemek zorunda bırakılmıştır. Selçukluların Antalya’yı algılarında en 

önemli değer ticarettir. Kentin anıtsal gelişimi de bu ticari ilişkiler nedeniyle geri 

plana itilmiştir. Antalya, Selçuklular için, kaybedilmesinin ardından, işgalcileriyle 

ticari antlaşmalar yapacak kadar mekânik429 görülmektedir. Ticaretten elde edilen 

gelir, düşmanlığın önüne geçmiştir. Elbette bu durumu, dönemin nesnellikleri ile 

değerlendirmek için daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dönemin 

din, hegemonya, etnisite ve ulus kavramlarının, bugünkü genel algıdan ve 

tanımlardan farklı olduğu göz ardı edilmemelidir. 

 

1212 (İbn Bibî’ye göre 1215) yılındaki isyanın/işgalin bitmesiyle, 1216’da idarenin 

başına getirilen, Emir Mübareziddin Ertokuş’un ilk işlerinden birisi, işgal ve kuşatma 

sırasında hayatlarını kaybedenlerin mallarının devlet idaresine geçirilmesi, mevcut 

                                                 
428 W. Heyd, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, Çev. E.Z. Karal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1975, s. 333; O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 1988, s. 302-303’te, Sultan, ilk iş olarak Kıbrıs Kralı Hugue’ya 1213 yılında bir 
mektup göndermiş ve Kral da bir mektupla buna cevap vermiştir. Bu mektuplarda, I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in Antalya’yı fethettiği 1207 yılından beri var olan bir ticari antlaşma tekrar 
hatırlatılmıştır. Bu antlaşma Selçuklular ile Haçlılar arasında bilinen ilk ticari antlaşma olması 
itibariyle önemlidir. Bu antlaşma ile başlayan iyi ilişkiler 1216’ya dek devam etmiştir. Antlaşmada yer 
alan önemli başlıklar; her iki tarafın tüccarları serbestçe ticaret yapabilecek, ödenmesi gereken 
resimler ödenecek, her iki sahilde batan gemilere ve onların mallarına dokunulmayacak, korsanların 
saldırılarına uğrayan gemilere sığınma hakkı verilecek, karşı tarafta ölen tüccarların malları varislerine 
verilmek üzere iade edilecek şeklinde özetlenebilir. Bu şekilde Avrupa ile ticaret yapma fırsatını 
yakalayan Selçuklular, söz konusu ticaretin kurallarını da belirlemiştir. Aynı şekilde, Venediklilerle de 
benzer bir ticaret antlaşması yapan Keykâvus, onların da ülkesinde ticaret yapmalarını sağlamıştır. 
429 Mekânik: sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan. (TDK Türkçe Sözlük) 
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malların sayılması ve tahriri olmuştur. Bu sürecin ardından Sultan, bazı yerleri 

emirlere, hizmetlerinin karşılığı olarak ikta etmiştir. Liman ve tersane yeniden inşa 

edilmiş, limanın daha iyi çalışabilmesi için rıhtım onarılmıştır. Limanın güney 

tarafında kurulmuş olması gereken bu tersane sayesinde kısa sürede büyük bir 

donanma oluşturulmuştur. Bu, Ertokuş’un I. Alâeddin Keykubad komutasındaki 

güçlü bir donanma ile Alaiyye üzerine sefer düzenlemesinden anlaşılmaktadır430. 

 

Alâeddin Keykubad, devlet idaresindeki başarıları kadar sanata ve kültüre önem 

vermesiyle tanınmaktadır. Bu devirde Sultanın kışlık mekânı olan Antalya’ya da çok 

sayıda sanat eseri yapılmış, kentin kültürel gelişiminde büyük bir gelişme 

yaşanmıştır431. Kültür ve sanat alanındaki bu gelişmelerin başta gelen sebebini, 

bilinçli/planlı bir çabadan432 ziyade, Anadolu’daki Türk ve Müslüman nüfusun 

önemli oranda artmasıyla kendiliğinden bir şekilde gerçekleştiğini açıklamak daha 

doğru olacaktır. Bu nüfus büyümesi yalnızca Antalya üzerinde değil, Moğol 

saldırılarından kaçan Türkmen sayısının tüm Anadolu’daki artışına paralel olarak 

yaşanmışsa da Antalya’nın gelişmeye açık olması, mekânsal olanakları ve sahip 

olduğu zenginlik kaynaklarıyla çok daha hızlı bir nüfus artışı yaşamış olmalıdır.  

 

Kentin Selçuklu Dönemi tarihinde gördüğümüz gibi, 1207’deki fethin ardından I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından subaşılığa getirilen Mübarizeddin Ertokuş, uzun 

yıllar kentin yöneticisi olmuştur. Hatta Ertokuş, sultanın ölümünden sonra ve kentin 

Lusignanlar tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan isyanın ardından da yine bu 

görevde bulunmuştur. 1216 yılındaki ikinci fetihten sonra görevi devralan Ertokuş, I. 

İzzeddin Keykâvus’un vefatının ardından, I. Alâeddin Keykubad zamanında da 

görevine devam etmiştir. Ertokuş dönemi, Selçuklu Antalya’sının kuruluş ve kendini 

var etmesi olarak tanımlanacak bir zaman dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu 

dönem, kentin Selçuklular zamandaki gelişimini de belirleyen bir dönem olmuştur. 

                                                 
430 İbn Bibî, A.g.e., s. 145-146. Antalya limanı büyük gemilerin inşasına olanak vermeyecek şekilde 
dar bir alana sahiptir. Burası ancak küçük boyutlu gemilerin yapımına olanak sağlayabilir. Antalya 
yakınlarında bir donanma üssünün ve güçlü bir tersanenin belki de Lara çevresinde ya da başka bir 
yerde bulunması da ihtimal dâhilindedir. 
431 İbn Bibî, A.g.e., s. 307-310. 
432 Selçukluların kenti sahiplenmelerinde öncelik verdikleri ticari getirilerinden kaynaklı Antalya’da 
planlı bir yapılanmadan bahsetmek mümkün değildir.  
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Mübarizeddin Ertokuş’a ait olan bir vakfiyede, Antalya’da inşa ettirilen bir camiden 

bahsedilmektedir. 1270 yılına ait olan bu vakfiyenin, şahit olanların ifadelerine 

dayandırıldığı belirtilerek, ilk düzenleniş tarihi bilinmese de adı geçen yapının, 

günümüzde Yivli Minare olarak adlandırılan Antalya’nın ilk camisi olduğu 

düşünülebilir433. 

 

Kent 1216 yılından sonra Selçuklu sultanlarının kışlık ikametgahı olmuştur. 1217 

yılında, Ermenilere karşı düzenlenen bir sefer sonunda, I. İzzeddin Keykâvus, 

Antalya’ya gelmiş ve tüm kışı bu kentte geçirmiştir. İbn Bibî eserinde, Sultan’ın bu 

günlerini zevk ve eğlence içinde, avlanarak ve denize açılıp balık tutarak geçirdiğini 

ve Antalya’da gençliğine yeniden kavuştuğunu aktarmaktadır434. Antalya’nın böylesi 

huzurlu yapısı dönemin nesnelliği içinde savaş riskinin bulunmamasıyla 

açıklanabilir. 

 

Antalya, güney Anadolu’nun en büyük doğal ticaret limanı olma özelliğini en 

azından Kösedağ Savaşı’na kadar korumuştur. Bununla birlikte Antalya ve Alanya, 

Keykubad dönemindeki kışlık başkentler olma özelliklerini, 1243’te, felaketin 

başlangıcı olan Baycu Yılı’nda435 kaybetmeye başlamışlardır ve bu olumsuz 

durumdan ticaret de fazlasıyla etkilenmiştir. Bu nedenle şehirdeki imar faaliyetleri 

13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren azalmıştır. Fakat dikkat çekici bir durum 

olarak, kışlarını Antalya’da geçirmiş olan436 II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) 

zamanında Antalya çevresinde çok sayıda kervansaray/han inşa edilmiştir437. Bu 

                                                 
433 Turan, A.g.m., s. 415-429; Yılmaz, A.g.e., s. 11. 
434 İbn Bibî, A.g.e., s. 171. 
435 Kösedağ yenilgisinden sonra 1243 senesi dönemin tarihçileri tarafından Moğol Kumandanı 
Baycu’nun adıyla anıldı ve bu seneye “Baycu Yılı” adı verildi. Selçuklu Devleti Moğollarca vergiye 
bağlandı. Ama hepsinden önemlisi bütün bu olup bitenden ders çıkaramayan Selçuklu’da iç savaş 
başladı.  
436 İbn Bibî, A.g.e., s. 510. 
437 Antalya – Isparta arasında İncir köyü yakınındaki İncir Han, iki kitabesine göre 1238-1239 
tarihinde inşa edilmiştir. Antalya – Isparta yolundaki Kırkgöz Han’ın kitabesinde, “Bu ribat, 
Gıyaseddin Keyhüsrev II. tarafından yaptırılmıştır” diye yazmaktadır. Antalya – Alanya yolundaki 
aynı adı taşıyan köydeki Şarapsa Han da II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında inşa edilmiştir. Antalya 
– Isparta arasında, tamamlanmaan yarım kaldığı anlaşılan kitabesiz Susuz Han da II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev devrine tarihlenir. O. Aslanapa, Türk Sanatı, C. 2, Kervan Yayınları, İstanbul 1984, s. 
160-163. 
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durum birkaç başlıkta yorumlanabilir. Moğol akınlarıyla gerileyen Anadolu 

ticaretinin eksikliğini kapatmak, Akdeniz’deki ticareti artırmak ve iyileştirmek için 

Antalya’nın özellikle kuzey ve doğu taraflarına doğru giden ticaret yolları 

güçlendirilmiş olmalıdır. Bu imar faaliyeti, Antalya limanının bu dönemde de yoğun 

olduğunu göstermektedir. Kent içindeki imar faaliyetleri azalırken, ticaret yapılarına 

önem verilmesinin bir diğer açıklaması da kurtuluşun bir anlamıyla ticari gelirlere 

bağlanmış olduğudur. Fakat, ticaret yollarının rehabilite edilmesi süreci 

tamamlanamamıştır. Daha önceki örneklerine göre oldukça geri bir yerleşime sahip 

olan ticaret yapıları, Susuz Han438 örneğinde olduğu gibi, kısmen yarım kalmıştır. 

Nitekim 1256 yılında IV. Kılıç Arslan’ın Antalya’da bulunan ağabeyi II. İzzeddin 

Keykâvus’a yazdığı bir mektupta, bu bölgede sadece birkaç köyün mamur 

kalabildiğinden bahsetmesi, eski payitahtlardan Antalya’nın da ülkedeki siyasi 

karışıklıklardan fazlasıyla etkilendiğini göstermektedir439. 

 

İbn Bibî’nin anlatımından Antalya’da bir hapishane olduğu görülmektedir. II. 

İzzeddin Keykâvus zamanında (1246-1260), Tuğracı Sahip Şemseddin Mahmud’un 

Emir Celaleddin Karatay tarafından Antalya’da mahkum edildiği ve Şemseddin’in 

adamlarından Esireddin’in bu tutsaklığı Moğol kumandanı Baycu’ya iletmesiyle 

Tuğracı Sahip Şemseddin Antalya Hapishanesi’nden çıkarılmıştır440. 

 

1333 yılında Antalya’ya gelen İbn Batuta’ya göre Müslümanlar iç kalede 

yaşamaktadır. Hristiyan tüccarlar ise Mina adlı, etrafı surla çevrili başka bir 

mahallede oturmaktadır. Bu mahallenin surlarının kapıları, geceleri ve Cuma günleri 

kapatılmaktadır. Kentte, eski dönemlere göre daha az sayıdaki Hristiyan yerli halk da 

etrafı surla çevrili bir mahallede ikamet etmektedir. İbn Batuta, ayrıca, kentte 

yaşayan Yahudilerin de etrafı surla çevrili bir mahallede yaşadığını aktarmaktadır. 

İkinci fethin hemen ardından kentin, Türk ve Hristiyan bölgesi/mahallesi olarak ikiye 

                                                 
438 Aslanapa, A.g.e., s. 163. 
439 IV. Kılıç Aslan’ın, ağabeyi II. İzeddin Keykâvus’a mektubu için: Turan, A.g.e., s. 64-65. D. 
Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, s. 239’da En eski 
tarihli Altunapa Han’dan sonra 200 civarında han yapılmasının çağın en önemli ekonomik göstergesi 
olduğu belirtilmektedir. 
440 İbn Bibî, A.g.e., s. 599-602. 
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bölünmüş olduğundan ve bu iki bölge arasına bir sur inşa edildiğinden İbn Bibî de 

bahsetmektedir441.  

 

Bir Selçuklu kapalı kentinde ve hatta genel olarak tüm kentlerde, yerleşme alanında 

nasıl bir etnik ayrım görüldüğü tam olarak bilinmemektedir. Bu başlıkta farklı 

görüşler vardır. Bazı araştırmacılar bu durumun Selçuklu kentleri için genel bir 

özellik olduğunu belirtmektedir. Bir görüşe göre, Selçuklu şehirlerinde (Antalya, 

Uluborlu/Borglu, Niksar ve Divriği, hatta Ankara’da) gayrimüslimlerin oturduğu 

kısım, ayrı bir surla çevrili mahalledir442. Bununla birlikte, 12. ve 13. yüzyıl Anadolu 

kentlerinde Hristiyan topluluğun yerel işçilik ve işlevsellik bağlamında ne şekilde 

temsil edildiği sorunsalı kapsamında, Türklerin ve Türklerle beraber Anadolu’ya 

gelen Orta Asyalı ve İranlı kentlilerin mevcut kentlere yerleştiklerinde, olasılıkla 

yerlilerle birlikte oturmadıkları sonucu çıkarılabilir. İslam kentlerinde görülen 

cemaat ayrılığı, kentlerin birbirinden bağımsız, farkı mahallelere ayrılmasını, daha 

ilk Anadolu İslam kentlerinde ortaya çıkarmış olmalıdır. Fakat, bu ayrı mahallelerin, 

Sauvaget’nin Halep için söylediği gibi, birbirinden duvar ve kapılarla ayrılıp 

ayrılmadıklarını, daha doğrusu böyle bir tutumun yaygın olup olmadığı kesin olarak 

bilinmemektedir443. 

 

Bazı kentlerde bir mahallenin Rumca ya da Ermenice kökenli bir ad taşıması 

durumunda bile, içinde yalnız Hristiyanların oturmadığı anlaşılmıştır. Siva’ta 

Hurhuruf (?) ve Kofortigos (?) mahallelerinim adları ne Türkçeyle, ne de başka bir 

İslami kökenle açıklanamadığı halde, içlerinde Türklerin de yaşadığı bilinmektedir. 

Antalya dışındaki kentlerde bu tür duvarların varlığı da epey kuşkuludur. Niksar ve 

Borlu (Uluborlu) içinse, böylesi bir ayrımı kanıtlayacak hiçbir veri yoktur. Adı geçen 

kentlerde kalenin birkaç bölümlü oluşu bunlardan birinin Hristiyanlara ayrıldığını 

göstermemektedir. Ankara’da ise oldukça büyük bir kesinlikle duvarlarla çevrili bir 

Rum mahallesinden söz edilemeyeceği iddia edilebilir. İçkale Alâeddin Camisi’nin 

                                                 
441 İbn Bibî, A.g.e., s. 145-146. 
442 T. Baykara, Türkiye Selçuklu Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1985, s. 45. 
443 D. Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Türkiye İş Banksı Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s. 
209. Halep için ayrıca bkz. J. Sauvaget, Alep, Paris 1941, s. 405-406. 
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de kanıtladığı gibi, gayrimüslim mahallesi değildi. Kale kesiminin dışındaysa, hem 

Erken Dönem Türk yapıları, hem de Aziz Clement Kilisesi vardı. O halde, Ankara 

için duvarla çevrili bir Hıristiyan yerleşme alanı savı tümüyle geçersiz kalmaktadır. 

Divriği’de kalenin bir surla ikiye ayrılışının etnik bir ayrımın zorunlu sonucu 

olduğunu düşünmek epeyi zor. Hatta, bu bölücü duvarın Türk çağında 

kullanılabilinecek kadar sağlam durumda bulunduğu dahi kolayca söylenemez. 

Çünkü dış surlara oranla, izi bile saptanamayacak kadar yıkıntıdır. Kalenin kuzey 

kesimi Kale Camisi’nin varlığından ötürü bir gayrimüslim mahallesi zaten olamazdı. 

Güney kesimin Hıristiyan olduğunu gösterecek bir yapısal ya da yazılı kayıt da 

mevcut değildir444. Etnik ayrımın kentsel büyümede daha kesin bir biçimde belirdiği 

örnekler de vardır. Sart (Sardis) 1304’te Türk egemenliğine girdiği zaman kalesi yeni 

bir duvar yapılarak ikiye ayrılmış, Türklerle Rumlar bu alanı paylaşmışlardır445. 

Ancak Antalya için kente gelen yoğun Türkmen nüfusu nedeniyle inşa edilen bir sur 

sayesinde cemaatler arasında bir dengenin sağlandığını ve böylece düşman Rumların 

kontrol altına alındığını ifade etmek de yanlış olacaktır446. Çünkü döneme ait 

ahidnameler ve ticari anlaşmalar Antalya limanının büyük ticari serbestlikler 

taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla böylesi kozmopolit bir kentte etnik 

ayrışmaların yaşanması herşeyden önce ticaretin belirlediği gündelik çıkarlara ters 

düşeceğinden, böylesi gerilimlerin mümkün olduğu ölçüde azaltılmasına çalışılmış 

olunmalıdır. 

 

Peki, Antalya’da neden böyle bir ayrım gerekli görülmüştür ya da gerçekten böyle 

bir ayrım bulunmakta mıdır? Kentin dinsel sebeplerle çeşitli bölümlere ayrılmış 

olduğuna dair en önemli kaynak İbn Batuta’dır. 1332-33 yılında kente geldiğinde 

bahsettikleri bu görüşün başat sebebidir ki elbette oldukça önemsenmelidir. Ancak 

bu tartışmaya oldukça açık bir anlatıdır. İbn Batuta, kentin Hristiyan bölümünü mina 

olarak adlandırmıştır. Liman anlamına gelen minanın kentteki Hristiyanların 

mahallesinin adı için tercih edilmesi manidardır. Benzer bir biçimde, seyyahın etrafı 

surlarla çevrili mahalleden kastetmek istediği de kuvvetle mümkün ki asıl kentti; 
                                                 
444 Tanyeli, A.g.e., s. 43. 
445 Tanyeli, A.g.e., s. 111. 
446 T. Baykara, “Bir Selçuklu Şehri Olarak Antalya”, Antalya 4. Selçuklu Semineri, Antalya 1993, s. 
40-43. 
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yani Kaleiçi. Bu anlatım, kent halkından hiç kimsenin sur dışında ikamet etmediği 

şeklinde okunmalıdır. İbn Batuta’nın seyahatnamesinde, kentin dinsel ayrımlara göre 

bölümlenmiş olarak algılanmasında bir diğer faktör de yöneticilerin kentin diğer 

halkından ayrı olarak surlara çevreli bir alanda yaşıyor olduklarını belirtmiş 

olmasıdır. Burası tartışmasız kentin neredeyse kuruluşundan itibaren akropol 

özelliğini kazanmış olan iç kaledir. Ancak kentin etnik farklılıklara göre bölümlere 

ayrılmamış olması 1225 yılında güçlü bir şekilde onarıldığı bilinen bu surun ne 

amaçla inşa edildiğini açıklamamaktadır. Moğolların 14 Muharrem 641/4 Temmuz 

1243 tarihindeki Kösedağ Savaşı sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti’nin 

Anadolu’daki mutlak hâkimiyetine son verdikleri447 düşünüldüğünde bu duvarın 

etnik bir topluluğu tecrit etmektense asıl kentin savunulmasında güçlü bir istihkam 

oluşturma amacıyla yenilendiğini düşünmek yerinde olacaktır. Dış surların büyük 

oranda tahrip olmasından kaynaklı olarak mevcut iskân alanının ortasında ikinci ve 

daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak oldukça rasyonel bir tercih olarak 

görülmelidir. Bu tehdit şüphesiz Moğollardır. Bir diğer faktör de buradaki duvarların 

zaten var olması, kentin Hellenistik Dönemleri’nde de bulunması ve hatta Attalos’un 

kuruduğu kentin güney sınırını oluşturmasıdır. Elbette bunlar bugün için birer 

varsayımdır ve buradaki sorun bölgede gerçekleştirilecek kapsamlı arkeolojik 

çalışmalarla çözülecektir448.  

 

Surlara ait bir diğer önemli sorun başlığı da kentin kuzeybatı tarafının tam olarak 

tanımlanamamasıdır. Selçuklu Dönemi’yle kentin sur dizilimi son haline gelmiştir. 

Savunma sistemi anlamında bu dönemden sonra herhangi bir genişleme yaşamayan 

kentin ticari trafiği iki ana kol üzerinden biçimlenmiş olmalıdır. Bunlardan birisi 

limana Kırkmerdiven ile bağlanan ve günümüzdeki adıyla Uzun Çarşı Sokak’ın 

tanımladığı güzergâhtır. Osmanlı Dönemi’nde bu sokak üzerinde hanların olduğunun 

biliniyor oluşu da bu aksın yoğun bir kullanıma sahne olduğunu gösterir ve böylesi 

                                                 
447 S. Kofoğlu, Hamidoğulları Beyliği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, s. 39-40. 
448 Yılmaz, A.g.e., s. 118’de Keykubad zamanına ait bütün kitabelerin dış surlar yerine orta sur 
üzerinde bulunmasının da Moğol tehdidine karşı bu duvarların inşası için başka bir neden olarak 
belirtilmektedir. Ayrıca Selçuklu toplumunda Hristiyanlar ve Yahudiler için bkz. C. Cahen, 
Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Y. Morgan, İstanbul 2000, s. 160-173 ve S. Vryonis, The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and th eProcess of Islamization from the Eleventh 
through the Fifteenth Century, London 1971. 
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ticari yapılar bütününün daha Selçuklu Dönemi’yle beraber oluşmaya başlamış 

olması kuvvetle muhtemeldir. Kent dışına açılan diğer yol ise limanın hemen 

kuzeyinden geçen İskele Caddesi’dir. İskele Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin 

birleşimi günümüzde de limana inecek araçların kullandığı yegâne güzergâhın 

başlangıcı durumundadır. Dolayısıyla bu alandaki savunma sisteminin de bu 

istikameti güvenilir kılacak şekilde organize edilmiş olması gerekmektedir. İskele 

Caddesi’nin kent planında i5 olarak gösterilen büyük burcun güneyinde bugün de 

görülebilen İskele Kapı’yı geçtikten yaklaşık 30 m sonra güneye doğru kırılıp, 

ardından yaklaşık bir 30 m sonra da batıya yönelmesiyle başlayan güzergâhın 

limanın kuzey sur hattını tanımladığını düşünebiliriz. Çünkü bu alanın olasılıkla 

gümrük işlerinin de yürütüldüğü bir kapıyla limana gelen malların kent dışına 

çıkarılmasında sıklıkla kullanıldığı ve doğrudan kentle irtibatlı olduğu ortadadır ve 

böylesi bir alanın duvarlarla korunmamış olması mümkün değildir. Bu hat üzerinde 

bir duvarın var olduğunun bir diğer göstergesi de denize doğru çıktı yaparak limanın 

ağzını koruyan burçlardan kuzeydekiyle bir bağlantının ancak bu noktadan 

sağlanabilir olmasıdır. Liman ağzının koruyan iki güçlü burcun güneydekinin dış 

surlarla bağlantısı bugün de açık olarak okunabilmektedir. Ancak kuzeydeki için aynı 

durum söz konusu değildir. Liman ağzının içe ve dışa doğru devam eden duvarlar ve 

burçlarla korunageldiği en azından güneydeki durumdan kaynaklı olarak rahatlıkla 

söylenebilmektedir. Bu nedenle kentin kuzeybatısındaki alan da benzer bir sur 

sistemi ile savunulmuş olmalıdır. Burada ortaya çıkan sorun, yol olarak en uygun 

eğime sahip olan bugünkü İskele Caddesi’nin savunma sistemine ne şekilde dâhil 

edildiğidir. Cumhuriyet Meydanı’nın güneybatısında bulunan ve günümüzde teras 

duvarı şeklinde izlenebilen duvarlarla, bu duvarların hemen güneyinde (166 Ada, 

112 Parsel üzerinde) ve batısında (166 Ada 86. ve 87. parsellerin kuzeyinde) görülen 

bazı duvar kalıntılarının biçimsel dağılımı farklı şekillerde 

tanımlanabilir/birleştirilebilir durumdadır. Çünkü bu kalıntıların yönelişlerine dair 

net bir fikir üretmemizi sağlayacak göstergeler bugün için yeterli değildir. Bununla 

birlikte buradaki duvar parçaları, sur siteminin bu noktaya kadar devam ettiğine ve 

kentin batıya açılan kapısı için en uygun yerin Cumhuriyet Caddesi ile İskele 

Caddesi’nin birleşime yakın bir yerde olması gerektiğinden kaynaklı, bu yolun da 

mevcut savunma sistemi içine alınmış olduğuna işaret etmektedir. 
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Antalya’daki iç kalede bulunan Atabey Armağan Medresesi ile İmaret Medresesi’nin 

arasındaki doku dikkat çekicidir. Selçuklu Dönemi’nin kentsel dokusu anlamında 

kentteki yegâne bütünlüğü oluşturan bu alana benzer ikinci örnek Sivas’ta Keykâvus 

Şifahanesi ile Çifte Minareli Medrese arasında bulunmaktadır. Selçuklu Dönemi’ne 

ait iki bina arasında kalan sokak dokusuyla oluşan bu kentsel bütünlük, Antalya ve 

Sivas’ta doğrudan okunabilmektedir. Kentsel tasarım başlığında oldukça önemli 

verilere sunabilir, ancak bu alanda arkeolojik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

Üstelik, Antalya kent dokusu ve yapı stoğu bağlamında değerlendirildiğinde bu alan 

böylesi arkeolojik çalışmaların yapılmasına oldukça elverişli durumdadır. Sivas’taki 

yapısal problematiğin bir benzeri Antalya için de geçerlidir ve burada cevaplamalar 

için hala fırsat bulunmaktadır. Üstelik kuruluşundan itibaren kentin yönetim merkezi 

olan bu alanın Selçuklu Sarayı ya da Roma Dönemi’ne ait tapınaklara ev sahipliği 

yaptığı düşünüldüğünde bu kentsel dokunun çözülmesi ihtiyacı daha iyi 

görülmektedir449.  

 

Sur dışında bulunan Şeyh Süca Türbesi’nin kuzey cephesinde, girişin iki yanındaki 

nişler içinde bulunan kitabelerden, girişin sol tarafındakinde, yapının H.636/M. 

1238-39 yılında, Türker Bey ez-zevvaf ve ehûdu Urûzâr Bey bin Abdullah adlı iki 

kardeş tarafından inşa ettirildiği ilgili başlıkta belirtilmişti450. Bugünkü adını Osmanlı 

Dönemi’nde ve Şehy Şüca (Şehy Şücaeddin) diye bilinen bir şeyhten alan türbenin 

çevresinde olduğu bahsedilen yapıların Osmanlı Dönemi’nde, türbe etrafında kurulan 

                                                 
449 Tanyeli, A.g.e., s. 99-100’de, “Böylesine önemli iki anıtsal yapı arasında yer alan sokağın sekiz 
metreyi bulmayan genişliği, Selçuklu çağındaki kentsel tasarım anlayışının yapıya kendini ifade için 
hangi olanakları sunduğunu göstermektedir. Bu olanaklar yapıyı bütünsel olarak algılamayı 
sağlayacak denli geniş değildir. Örneğin, Bir Osmanlı camisini tümel olarak görebilmek olanaklıdır. 
Ama bir kentsel Selçuklu anıtında ön cephenin bile tümü görülememektedir. Öyle ki, birkaç metrelik 
yüzeyleri üzerinde inanılmaz yoğunlukta bir sanatsal bilgi yükü taşıyan Selçuklu taçkapıları, herhalde 
bu nedenle kentsel mekân içinde bir işlev ve anlam kazanmaktaydılar. Kitle olarak kentsel dokuda 
eriyen Selçuklu anıtı, bir anıt olabilmek, ayırt edilebilmek için ön cepheyi vurgulamak ve bunu da 
küçük ölçekli detaylandırmayla başarmak zorunda kalmıştır.” D. Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu 
Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, s. 202’de, “Cüveyni medresesini (Çifte Minareli 
Medrese) Keykâvus Şifahanesi’nin hemen karşısına, arada sadece birkaç metrelik bir aralık bırakarak 
yaptırmıştır. Eğer bu iki yapı için yorum gerektiren garip bir durumdur. Bu Selçuklu çağının en 
prestijli yapılarından birinin karşısına belki de Moğol gücünü göstermek amacıyla yapılmış olabilir.” 
450 Yılmaz, A.g.e., s. 35-37. 
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tekkeye ait olması gerekmektedir451. Yani bu türbeden kaynaklı olarak, Selçuklu 

zamanında sur dışında bir yerleşme ya da mahalle kurulduğunu iddia etmek doğru 

olmayacaktır. Gerçekte bu yapı, Selçuklu Dönemi Antalya’sının mezarlık alanını 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla, 13. yüzyılda inşa ettirildiği bilinen bu türbe, kentin sur 

dışındaki herhangi mahallesinin/yerleşiminin varlığını değil, bir mezar yapısı 

olmasından da kaynaklı, bölgenin bir nekropol alanı olarak kullanıldığını 

göstermektedir. Bu nedenle, bugün Kızıltoprak mahallesi, Çaybaşı Mevkii olarak 

anılan bölgeyi, 13. yüzyıl Antalya’sının nekropol alanı olarak değerlendirmek 

gerekmektedir. 

 

Selçuklu kapalı kentinde genel geçer olan bir başka özellik, mezarlıkların kent 

dışında olmasıdır. Doğal olarak sur içinde de bazı küçük mezarlık alanları 

bulunabilirdi; fakat asıl önemli ve geniş mezarlıkların sur dışında atıldığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin, Konya’nın en büyük ve en eski iki mezarlığı olan Musalla 

ve Üçler sur dışında bulunmaktadır. Akşehir’de bugün Nasrettin Hoca Mezarlığı diye 

anılan alan da yine sur dışında kalıyordu. Aynı durum Ahlat, Kastamonu ve 

Erzurum’un en eski mezarlığı olan Üç Kümbetler mezarlıkları için de geçerlidir. 

Özellikle Üç Kümbetler Mezarlığı’nın Türk çağının en erken dönemlerinden beri 

kullanıldığı anlaşılmıştır452. Şeyh Şüca Türbesi, Selçuklu mezarlığının surların 

dışında, kentin doğu tarafında bulunduğunu göstermesi açısından önemli bir yapıdır. 

1232-1233 tarihli bu türbe de üstte bahsedilen sur dışındaki Selçuklu mezarlıkları 

geleneğinin Antalya’daki bir örneği olarak görülmelidir. 

 

Sultanönü Savaşı (1256)’ndan yenilgi ile ayrılan II. İzzeddin Keykâvus, savaşın 

ardından Antalya’ya dönmüş ve devlet idaresini bir süre buradan yürütmüştür. Büyük 

maddi sıkıntılar içindeki Sultan, Antalya Sarayı’ndaki duvarlarından birinde bir delik 

görülür ve bu delik açıldığında duvarın içinde yüz bin gümüş Alayî dirhemi, on bin 

kırmızı dinar ve çeşitli değerli taşlardan oluşan büyük bir hazine bulunur453. 

Sultan’ın İznik’e sığınmasını sağlayan bu hazinenin bulunma hikâyesinden hareketle, 

                                                 
451 Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C. 1, Ankara 1983, s. 572. 
452 Tanyeli, A.g.e., s. 43. 
453 İbn Bibî, A.g.e., s. 624-625. 
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Antalya’daki Selçuklu sarayının eski bir yapıdan dönüştürülmüş olduğunu ya da en 

azından bir bölümünün daha eski bir yapıya, muhtemelen bir Bizans yapısına bitişik 

olduğunu düşünebiliriz. Çünkü duvarlarında hazine olacak bir sarayda ikamet eden 

sultanın, bu hazineden bihaber yaşayacağını düşünmek doğru değildir. Elbette bu 

anlatımın doğru olmaması ihtimali de büyüktür; ancak bu durum üstteki saptamayı 

geçersiz kılmamaktadır; çünkü bahsedilen hazine duvar içinden bulunmamış olsa 

bile, bu tezi güçlendirmek için sarayın daha önceki yapılarla bir ilişkisinin göz önüne 

alındığını düşünebiliriz454. 

 

Moğol baskısının oldukça artığı dönemde kentin durumuna dair bir iki yeni yapı 

inşaatı dışında bir bilgi bulunmamaktadır. Bunlar Ahi Yusuf Camisi’nin 

haziresindeki 1249-1250 tarihli kitabedeki mescit ile 1250-1251 tarihli Karatay Dar 

us-Sulehası’nın imarıdır. Moğol tehdidine karşı kardeşi IV. Kılıçarslan ile anlaşmaya 

çalışan II. Keykâvus bunda başarılı olamayınca bir gemi ile Antalya’yı terk etmiştir. 

Bu ayrılış kentteki Selçuklu Dönemi anıtsal inşaatlarının da sonu anlamına 

gelmektedir. Bu tarihten sonra kentteki inşaat faaliyeti 1275 civarında III. 

Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırılan ve 1927 yılında yanarak yok olan Has 

Balaban mahallesindeki mescittir455. 

 

Selçuklu kentler üzerinde konumlandıkları ulaşım şebekesi sayesinde hem doğu-batı 

hem de kuzey-güney ticaretlerinden yararlanabilmişlerdir. Özellikle Kayseri ve 

Sivas, iki yöndeki ticaretin de nimetlerinden yaralanabildiğinden hızla gelişmişlerdir. 

Antalya ise ağırlıklı olarak Mısır’la olan deniz ticaretinden ötürü bu kentlerle büyük 

benzerlikler taşımaktadır. Sivas’ın 13. yüzyıldaki nüfusunun 120.000 olduğu, 

Kayseri’de ise 100.000 kişinin yaşadığı konusunda kayıtlar vardır. Abartılı bile olsa, 

bu sayılar oldukça yoğun biçimde kentleşmiş bir Türkiye imgesi yaratmaktadır456. 

Antalya’nın, Kayseri ve Sivas kadar yoğun bir nüfusa sahip olmadığı bir gerçek 

olmakla birlikte, gerek kentlerin kapladığı alan gerekse yapı stoğu bağlamında 

                                                 
454 Aynı olayın, Konya’nın Kurtuluş’u başlığında bir mektup üzerinden farklı değerlendirilmesiyle 
ilgili bkz. O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 1988, s. 68. 
455 Yılmaz, A.g.e., s. 121-122. 
456 Tanyeli, A.g.e., s. 36. 
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değerlendirildiğinde kentte yaşayan nüfusun en az 30.000 kişi olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

 

 

4.4. Teke Sancağı Dönemi’ne Kadar Olan Gelişimi457 

 

 
13. yüzyılın sonunda kentin Teke aşiretine mensup bir beyin egemenliğinden, 

Hamidoğlu Beyliği’nin eline geçtiği bilinmektedir458. Aynı şekilde İbn Batuta da 

kentin Hamidoğulları’ndan Yunus Bey’in oğlu Hızır Bey’in idaresinde bulunduğu 

belirtmektedir459. 

 

Antalya’nın bu dönemdeki kentsel durumuna dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak, daha 1203 yılında, Selçuklu’nun bölgedeki varlığının 

güçlenmesiyle başlayan Türkmen göçlerinden itibaren kentin farklı bir yapıya 

bürünmüş olması kaçınılmazdır. Üstelik Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

sonlanmasının ve Moğol etkisinin oldukça sert bir şekilde hissedildiği bu dönemde 

Antalya yeniden tanımlanmış olmalıdır. Kentin yeni sakinlerinin de ağırlıklı bir imar 

faaliyetinden ziyade eski konut ve alanları yeni ikametgahları olarak düzenlediklerini 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte ağırlıklı olarak göçebe ve tarımsal üretime yönelik bu 

toplumun, Antalya gibi bir ticaret kentindeki varoluş sürecinin, dönemin kentsel 

mekânsal örgütlenmesi açısından sonuçlarının ne şekilde etkili olduğu da 

bilinmemektedir. 

 

İbn Batuta, kenti 1332 yılında ziyaret etmiş ve kentteki Müslüman, Hristiyan ve 

Yahudi nüfusun bir arada yaşadıklarını, mahallelerinin de duvarlarla çevrili olduğunu 

belirtmiştir. Bununla beraber Hristiyan tüccarların Mina mahallesinde ikamet 

ettiklerini, şehrin hakimi (Hızır Bey) ile ailesinin ve devlet yöneticileri ile 
                                                 
457 Kentin Beylikler Dönemi yerleşim alanı için bkz. Şekil 43 ve Osmanlı yönetiminin erken 
evrelerindeki durumu için bkz. Şekil 44. 
458 Erten, A.g.e., s. 80-82; Moğol, A.g.e., s. 47-48, Ş. Tekindağ, “Teke-Eli ve Teke-Oğulları”, Tarih 
Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, İstanbul 1977, s. 57-63. 
459 İ. Parmaksızoğlu, İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, İstanbul 1989, s. 7. 
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kapıkullarının çevresi surlarla çevrili bir kalede yaşadıklarını söylemiştir460. Bu 

ifadeden, kentteki yeni yönetimin Selçuklu Dönemi’nde de sarayın bulunduğu iç 

kalede yaşadığı anlaşılmaktadır. Kentte yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin 

mahallelerini ayıran duvarları da kentin geçmiş dönemlerinde inşa edilmiş surları 

tanımladığını düşünmek gerekmektedir. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, 

bugün için her bir mahalleyi ayıran duvarlara dair herhangi bir arkeolojik ve tarihi 

veri bulunmamaktadır. 

 

Tüm bunların yanında, Mermerli Banyo Sokak’ın o4 Burcu’nun kuzeydoğusunda 

olması gereken, ancak günümüze ulaşmamış olan burçtan başlayan bir sur/duvar 

hattını oluşturması ihtimal dâhilindedir. 119 Ada içinde 21 numaralı parseli oluşturan 

duvar, Balıkpazarı Sokak’ın köşesinde kuzeybatı yönünde kırılmaktadır. Buradan, 

Mermerli Banyo Sokak’a kadar devam ettiği ve bu sokak üzerinde günümüze 

ulaşmayan duvarlarla bir ya da iki mahalle oluşturulmuş olması, özellikle kentte 

olduğu bilinen ve bir duvar ile diğerlerinden ayrılmış olan Yahudi mahallesi ile 

garnizonu tanımlayabilir. Yine de bugün için ilk tespiti kabul etmek yerinde 

olacaktır. 

 

1324 yılında Demirtaş, Dündar Bey’in üzerine yürümüştür. Bu sefer, Mahmud 

Yunus Bey’in desteğiyle, Antalya’da olan Dündar Bey’in öldürülmesiyle 

sonuçlanmıştır. Demirtaş’ın egemenliğindeki bu dönem içinde Antalya kent gelişimi 

için önemli olaylar yaşanmış olmalıdır. Anadolu’nun Antalya’ya kadar bölümünde 

birliği ve düzeni sağlayan Demirtaş için halk arasında, “Mısır Sultanlığı’na layıktır” 

şeklindeki ifadelerle cömertliği ve iyiliklerinden sıkça bahsedilmektedir. Ancak bu 

refah ortamı kısa sürmüş, Demirtaş’ın idamından sonra Antalya’ya dönen İshak Bey, 

babası Dündar Bey’in tüm mülküne el koymuştur461. Bu zenginlik ortamının kentsel 

gelişime nasıl etki ettiğini değerlendirmemiz, elimizdeki bilgiler ışığında  mümkün 

değildir. Ancak kentteki pek çok eski yapının ihya ve yeni kamu yapılarının inşa 

                                                 
460 Parmaksızoğlu, A.g.e., s. 4. 
461 Kofoğlu, A.g.e., s. 203. Bu dönemle ilgili pek çok tartışmalı nokta vardır. Özellikle isimler ve 
tarihler üzerine yoğunlaşan bu tartışmalar için bkz. Kofoğlu, A.g.e., s. 199-213. 
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edilmesi halkın yöneticilerini cömertlikle tanımlamalarında oldukça önemli bir 

gerekçe olduğu düşünülebilir. 

 

Bu dönemde Batı Anadolu’nun en hızlı gelişen yöresi, kuzeyde Osmanlılar’ın fethini 

hemen hemen tamamladıkları Bitynia ile güneydeki Büyük Menderes arasında kalan 

kesim olmuştur. Balat ve Ayasuluk gibi önemli ihraç iskeleleri burada 

konumlanmıştır. Antalya ilinde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin, Alaiye 

henüz önemli bir limandır ve İbn Batuta 1331 yılında Anadolu’ya bu limanda ayak 

basmıştır. Ünlü gezgin Antalya’yı büyük, zengin ve kozmopolit bir kent olarak 

betimlemiştir. Ayrıca, Selçukluların çöküşü bile bölgedeki yerleşme yoğunluğunun 

yükselişini etkilememiştir. Sillyon gibi terk edilmiş antik kentler bile yeniden bir 

iskâna tanık olmuşlardır. Hatta dönemin metinlerinde önemli bir kent olarak 

zikredilen Karahisar-ı Teke’nin burası olduğu öne sürülmektedir. Bu savın geçerliliği 

konusunda bir kuşku duyulsa da Sillyon’un Beylikler Çağı’nda yeniden kentleştiği 

gerçeği yadsınamaz. Kent tepedeki kalenin eteklerine doğru bir yayılım göstermiştir. 

Burada bir cami ile bir mescit ve kesin tanımlanamayan iki Türk yapısının daha 

kalıntısı halen ayaktadır462. 

 

Hamidoğlu Beyliği’yle beraber Antalya limanı, Anadolu’nun Batılı ülkeler ile 

Venedikli, Cenevizli ve Floransalı tüccarlar üzerinden gerçekleştirdiği ticarette çok 

daha fazla kullanılmaya başlamıştı. Bunda Batı’nın gelişen ticari sistemi ile berber, 

Antalya’nın coğrafi konumun da etkisi büyüktür. Chalos, Narbonne, Perpignan, 

Lombardiya kumaşları belli renklerde ve yarı kırpılmış olmaları gerekiyordu. Çünkü 

Antalya’da kumaş kırpıcılarının bulunmadığı belirtilmektedir. Doğu ve Batı’dan 

gelen tüccarlar, Antalya’da Hindistan, Mısır ve Yemen’den gelen mallarla Fransa ve 

hatta İngiltere’den gelen malları değiş tokuş ediyorlardı. Limanın kullanımı için 

farklı imtiyazlara sahip yapılar vardı. Örneğin, Cenevizli ve Venedikli tüccarlara 

toplamda %4 gümrük vergisi uygulanırken Floransalı Bardi şirketi kendilerine 

tanınan imtiyaz nedeniyle sadece %2’lik bir gümrük vergisi ödüyordu. Kıbrıslı 

tüccarlar ise %4’lük vergiye ek olarak “simsariye” adlı bir vergi daha ödemek 

                                                 
462 Tanyeli, A.g.e., s. 106. 



 171

zorundaydılar463. Bu durum Antalya’nın gelişmiş bir ticari sisteme sahip olduğunu 

göstermekle beraber, kentsel gelişimin de mevcut ticari işleyişe uygun bir değişim 

göstermesine işaret etmektedir. Sadece limana gelenlerin konaklaması dışında, üstte 

alıntılanan kumaş kesimi gibi atölyelerin de zamanla tesis edilmiş olması 

gerekmektedir. Özellikle limanın doğusu, bir başka ifade ile kentin orta kesiminin bu 

gibi işler için yeniden organize edilmiş olması gerekmektedir. Benzer bir şekilde bu 

yoğun alışveriş ortamında limanın kuzey kesimi de savunma ihtiyaçlarından biraz 

feragat ederek farklı bir mimari dokuya dönüşmüş olabilir. Çünkü böyle yoğun bir 

ticari faaliyetin yürütüldüğü alanda gümrük, depo ve tüccarların kalacağı yer gibi pek 

çok yapıya ihtiyaç duyulmuş olmalıdır. 

 

İbn Batuta’nın Antalya’yı oldukça bakımlı ve planlı bir kent olarak anlattığına daha 

önce değinilmişti. Batuta’nın bahsettiği, limana yakın Hristiyan tüccarların ikamet 

ettiği Mina adlı mahallenin, kentin güney ve güneydoğusunu oluşturan bölümü 

olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, kentin uzun zamandır kurduğu düzenin 

Beylikler Dönemi’nde de devam ettiğini göstermektedir. Aynı şekilde Rumların ve 

Yahudilerin de etrafı surlarla çevrili mahallelerde yaşadığı önceki bölümde 

belirtmişti. Bunlar da kentin orta kesiminde güney bölümü ayıran sura bitişik olarak 

konumlanmış olmalıdır. Kentin, kendini yoğun ticari faaliyete göre yeniden 

şekillendirdiğine bir diğer örnek de günümüzdeki adıyla Uzunçarşı Sokak’ın 

üzerinde bulunan çok sayıda hanın varlığıdır464. 

 

İbn Batuta, kentin bol su kaynaklarına sahip olduğu yazmıştır. Ayrıca, çevresinin 

zengin meyve ağaçlarının bulunduğu bahçelerle çevrelendiğini ve halkın 

Kamereddin adı verilen bir çeşit kayısı yetiştirerek Mısır’a ihraç ettiğini 

belirtmiştir465. Aynı kaynakta, kentte bir Cuma mescidinden, Şehabettin Hamevî’ye 

ait bir medreseden, birçok hamamdan, büyük çarşılardan ve Ahilere ait bir tekkeden 

de bahsedilmektedir. Burada bahsedilen Cuma mescidi büyük ihtimalle Yivli Minare 

Camii’dir. Ebü’l Fedâ da kenti benzer şekilde betimlemiş, ek olarak kentin 

                                                 
463 Kofoğlu, A.g.e., s. 346-347. 
464 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 9, İstanbul 1935, s. 288’den aktaran Yılmaz, A.g.e., s. 114. 
465 Parmaksızoğlu, A.g.e., s. 7. 
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çevresindeki bahçelerde portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin yetiştiğini, 

İskenderiye’ye buradan kereste gönderildiğini belirtmiştir. Ayrıca, aynı eserinde bu 

bölgede yapılan Türkmen halılarının da önemli bir ihraç ürünü olduğunu ifade 

etmiştir466. 

 

Kentin Lusignan idaresine girdiği 1361 yılından sonrasına dair bilgilerimiz kısıtlıdır. 

Kentteki anıtsal yapıların bu zaman içine ne şekilde kullanıldıklarına dair bir şey 

söylemek pek mümkün olmasa da özellikle Kesik Minare Camii ve Yivli Minare 

Camii gibi anıtsal dini yapıların tekrar Hristiyan tapınaklarına dönüştürülmüş 

olmaları olasıdır. Mübarizeddin Mehmed Bey’in 1373 yılında Yivli Minare Camii’ni 

kapsamlı bir şekilde elden geçirttiği düşünülürse bu ihtimal daha artmaktadır. Bu 

döneme ait bazı armalar da kentteki Lusignan varlığını göstermektedir467.  

 

1373 yılından sonra gerçekleştirilen kapsamlı onarım ve yeni imar çalışmalarıyla, 

işgallerle tahrip olan kent hızla yenilenmiş ve ihya edilmiş olmalıdır. Bu dönemin 

yapılaşmasına bakıldığında bu durum daha iyi anlaşılmaktadır. Zincirkıran Mehmed 

Bey’in oğlu için yaptırdığı ve daha sonra kendisinin adıyla anılan 1377 tarihi türbe, 

sarayın içindeki konumuyla dikkat çekicidir ve farklı bir mimari biçeme sahip olması 

gelişen Türk-İslam sanatı hakkında fikir vermektedir. Bu dönemde ya da hemen 

öncesinde inşa edilen Nazır Hamamı da orta sura bitişik olarak inşa edilmesiyle, 

yenilenen kente ve belki de su sistemine işaret etmekte; bu surun işlevini kaybetmeye 

başladığını göstermektedir.  

 

Antalya’da Osmanlı hâkimiyeti Yıldırım Beyazıd zamanında başlamıştır. Yıldırım 

Beyazıd, 1390 yılında Teke Beyi olan Osman Çelebi’nin oğlu Mustafa Bey’in 

yönetimindeki Antalya’yı ele geçirmiştir468. 1439 tarihli bir sanduka kitabesiyle 

tarihlenen Ahi Kızı Türbesi, her ne kadar orijinal haliyle günümüze ulaşamamış olsa 

                                                 
466 Ebu’l-Feda, Geographie, Yay. M. Reinaud-De Slane, Paris 1840, s. 379-381’den aktaran Kofoğlu, 
A.g.e., s. 347. 
467 Günümüzde limanın güneyindeki surların üzerinde görülenlerle birlikte, olasılıkla doğu surları 
üzerinde ve Kesik Minare’de bulunan armalar için bkz. F. Beaufort, Karamania or a Brief 
Description of the South Coast of Asia Minor and of the Remains of Antiquity, London 1817, s 
120; Yılmaz, A.g.e., s. 125-126, Aran, A.g.m., s. 72. 
468 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara 1982, s. 265-266. 
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da, kentin Osmanlı Dönemi’ne tarihleyebileceğimiz erken örneklerinden biri olarak 

ön plana çıkmaktadır. Gerçekte, kentin bu bölümünde bulunması gereken ancak 

günümüze ulaşmayan daha önceki dönemlere tarihlenen sura ait bir burç olması 

gereken bu yapının Ahi Kızı adıyla mescit ve türbeye çevrilmesi, bu dönemde daha 

önce olasılıkla garnizon olarak kullanılan alanın işlev değiştirdiğini ve artık bir 

duvarla korunmasına ihtiyaç kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle Osmanlı 

egemenliğinin kentteki en önemli etkisi kuruluşundan itibaren büyük önem verilen 

savunma gereksinimlerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasının sağlanmasıdır. 

 

Kentteki bir diğer Osmanlı yapısı da 1451’den sonra inşa edilen Makbule Kara Molla 

Mescidi’dir. Bu yapı aynı zamanda 15. yüzyıldan itibaren kentin doğu tarafının artık 

ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı bir mahalle olmadığını göstermektedir ki bu 

durum kent demografisi açısından önemli sonuçlara işaret eder. Hemen ardından, 

Şehzade Korkut zamanında, olasılıkla 1502-1511 veya 1520 tarihlerinde469, Kesik 

Minare Camii’nin de büyük bir tadilatla camiye çevrilmesi kentin bu kesiminin –eski 

kimliğinin değişmesiyle– Müslümanların (da) ikamet ettiği bir mahalleye dönüştüğü 

söylenebilir.  

 

Selçuklu Sarayı’na ait olan yapıların arasına inşa edilmiş olan Nigar Hatun 

Türbesi’yle olasılıkla yine saraya ait bir yapının Mevlevihane’ye dönüştürülmüş 

olması bu alanın 15. yüzyıl sonlarından itibaren dışa kapalı özelliğini kaybettiğini, 

yönetim merkezi işlevini yitirip kamuya açık hale geldiğini göstermektedir. Bu 

durum Yivli Minare Camii için de geçerlidir. Yapı, kentin yönetim merkezinin 

bulunduğu alanda yalıtılmış kimliğinden, dışa açık bir kamu ibadethanesine 

dönüşmüş olmalıdır. Ancak, bu dönemde Kesik Minare’nin kapsamlı bir şekilde 

yenilerek kentin Cuma Camii olması bir eksen kaymasıyla beraber, kentteki yeni bir 

merkeze işaret etmektedir. Tartışmasız böyle ihtiyacın en büyük sebebi, yeni yönetim 

biçimi ile kentteki Müslüman nüfusun artmasıdır. Bunun yanında, kentte yaşanan 

metamorfoz hareketinin bir diğer sebebi artan Türkleşmenin getirdiği ümmetçilik ve 

etnik ayrışma düşünceleridir. Çünkü Antalya gibi seyrek, yarı kırsal doku ve kentsel 

                                                 
469 Kaymak, A.g.e., s. 194. 
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alanın tümüyle ya da kısmen berkitilmeyişi dışında, beylikler dönemi kentinin bir 

başka özelliği etnik ayrımların önceki döneme oranla daha belirgin hale gelişidir. 

Kitabını 14. yüzyılın ilk çeyreği içinde yazan Aksarayî Kerimüddin Mahmut, bu 

dönemde Emir Temürtaş’ın icraatlarını anlatırken, Hristiyan ve Yahudilerin, 

Müslümanlardan farklı giyinmesini zorunlu kıldığından övgüyle söz eder ve eskiden 

durumun böyle olmadığını belirtir. Gerçekten de yalnızca Mevlana’nın yaşamını 

anımsamak bile, 13. yüzyıl Türkiye’sinin daha hoşgörür olduğunu akla 

getirmektedir. Oysa, 14. yüzyılda İbn Batuta Denizli’de Hristiyanların Türklerden 

çok farklı bir kılıkta olduklarını yazmıştır. Aysuluk’taysa Türklerin Hristiyan halkı 

kalenin dışına yerleşmeye zorladıkları bilinmektedir. Hristayanlara karşı oluşan yeni 

kısıtlayıcı tutumun bir başka örneği de aynı kente yeni atanan bir metropolitin 

kiraladığı evin geceleyin taşlandığına ilişkin bir öyküdür470. 

 

Gerçekte, Antalya’nın yeni merkezleri Kaleiçi’yle sınırlı değildir. Bu dönemde 

Antalya’da inşa edilen en önemli Bali Bey Camii’dir. Bu yapı, Osmanlı’nın kentteki 

ilk anıtsal inşaatıdır. Bugün mevcut hamamı ve günümüze ulaşmayan kervansarayı 

ile birlikte Bali Bey Camii, aynı zamanda sur dışında ve kente bağlanan ana yol 

güzergâhı üzerinde, çevresinde yeni bir mahallenin oluşumuna öncülük etmiş bir 

külliye olarak tasarlanmıştır471. 

 

Önemli bir liman şehri olma özelliğini sürekli koruyan Antalya, Tebriz’e kadar 

devam eden ticaret yolunun en önemli kavşağı olmuştur. Moğolların Anadolu’yu 

hâkimiyetleri altına almalarından sonra da Teke, Hamid ve Karaman Beyleri 

tarafından yönetilen kent, ayrıca Kıbrıslı Hristiyanların Anadolu’ya ulaşma merkezi 

durumundadır. Memluklular Akdeniz’deki limanları kontrol altında tutmak için, 

özellikle de Kıbrıslılara üstünlük sağlayabilmek için bu kıyılardaki Türkmen 

beyliklerini kullanmıştır. Gördüğümüz gibi, İbn Batuta ve Hıristiyan hacıların 14. ve 

15. yüzyıllardaki anlatılarında Antalya’da çok sayıda Hristiyan tüccar bulunmaktadır 

ve bunların kendilerine ait mahalleleri vardır. Aynı şekilde bölgede Osmanlı 

egemenliğiyle beraber, özellikle Mısır’la olan ticaret Antalya üzerinden 

                                                 
470 Tanyeli, A.g.e., s. 109. 
471 Yılmaz, A.g.e., s. 127. 
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gerçekleşmiştir. Bursa-Antalya yolu Akdeniz’e ulaşmak için yegâne yol durumuna 

gelmiş ve Antalya önemini artırarak korumuştur472. 

 

Kente ulaşan yollar özellikle Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren konumlarını ve 

önemlerini korumuştur. Aynı şekilde, bu yollar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 

de aynı önemi muhafaza etmiştir473. Şehre ulaşan bu yollar, şehri dört cepheden 

çeviren surların belirli noktalarındaki kapılarla birleşmektedir. 1815, 1820, 1825, 

1827, 1836 tarihli “Antalya Kal’ası Tamirat Defterleri”nde bu kapılardan tamir 

edilenlerin adları bulunmaktadır474. Bunlar; Kebir Kapı (Büyük Kapı), Kemikli Kapı, 

Baruthane Burcu Güneyindeki Kapı, Merdivenli Kapı, Küçük Kapı, Divar Kapısı, 

İskele Kapısı, Mesdud Kapı, Burç Kapısı, Çarşı Kapısı, Asitane Kapısı (İstanbul), 

Ali Paşa Kapısı, Küçük Kapı’dan İskele Tarafına Giden Kapı’dır. 

 

Bu kapılara dair bilgiler sınırlıdır. R. Özdemir tahrir defterlerinde az sayıda kapıya 

ait bazı temel bilgilere ulaşabilmiştir. Ancak bu kapıların tam olarak yerlerini 

söyleyebilmek için kapsamlı arkeolojik ve tarihi bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. R. 

Özdemir’in aktardığı bilgilere göre; Kebir Kapı (Büyük Kapı), dört sıra kuşaklı, 

dirhem başlıklı, mismarlı, bayrak demirli, kilitli ve çift kanatlı bir kapıdır; aynı 

şekilde Kemerli Kapı da çift kanatlıdır ve kemerli, kubbeli bir yapıya sahiptir; Küçük 

Kapı’nın dışında Namazgah bulunmaktadır; İskele Kapı ise Has Bahçe’nin deniz 

tarafında yer almaktadır; Çarşı Kapı, Sebilhane Burcu yakınındadır; Asitane Kapısı 

ise Hıdırlık Kulesi’nin sol tarafında bulunmaktadır; Ali Paşa Sarayı kapısı ise ahşap 

çatılı bir kapıdır475. 

 

Tahrir defterlerindeki Asitane Kapısı adıyla geçen kapı, bize kentin Roma 

Dönemi’ndeki durumunu değişmeden koruduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın 

                                                 
472 O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 1988, s. 109-143; W. Buch, “14.-15. Yüzyılda Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri”, 
Belleten, C. 183, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s. 532; H. İnalcık, “XV. Asır Ticaret 
Tarihine Dair Vesikalar”, Belleten, C. 93, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1960, s. 48. 
473 Darkot, A.g.m., s. 459-460. 
474 R. Özdemir, “Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)”, XI. 
Türk Tarih Kongresi, C. IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 1372. 
475 Özdemir, A.g.m., s. 1372-1373. 
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“Genel Olarak Kent Surları” başlığında da değindiğimiz, Antalya surları üzerinde, 

mendireğin başladığı burçtaki bir arşitrav parçası üzerinde yer alan kitabedeki, 

“...Divus Vespaasianus’a... ve Marcus Iulius Sanctus... kemeri kendi hesaplarına...” 

ibaresiyle, adı geçen yapının Flaviuslar Sülalesi’nin üç hükümdarına, Vespasianus 

(69-79), Titus (79-81), Domitianus (81-96)’a ve Vespasianus Divus olarak 

adlandırıldığına göre, onun ölümünden sonra, hükümdara ithaf edilmiş olması 

gerektiği görülmüştür476. Bu arşitrav parçasının da büyük ihtimalle, aynı zamanda 

metindeki kemer ve mendirek kelimelerinden kaynaklı olarak, Hıdırlık Kulesi 

çevresindeki bir kapıya ait olması gerekmektedir. Bu Roma Dönemi kapısı da 

Osmanlı’da Asitane Kapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Yine aynı çalışmadan, Antalya Kalesi’nin 19. Yüzyıl sonlarında tahrir defterlerinde 

yer alan; Kızıl tophane Burcu, Değirmen Burcu, Baruthane Burcu, Hıdırlık Burcu, 

Alaca Köşk Burcu, Tophane Burcu, Sebilhane Burcu, Zindan Burcu, Bademli Burcu, 

Asitane Burcu, Ali Paşa Sarayı Burcu, Uzun Burç, Has Bahçe Burcu, Liman Burcu 

önemli burçlar arasında yer almaktadır477. Ancak bunların günümüzde hangi burçlara 

tekabül ettiği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

15. yüzyıl ortalarına ait H. Muharrem 859/ M. Ocak 1455 tarihli defterde kentteki 3 

mahallenin kaydına rastlanmaktadır. Bu mahalleler; Ahi Kızı Mescidi, Ahi Yusuf 

Mescidi ve Çoban Ali Mescidi mahalleleridir. Ancak bu defterde yazanlar dışında 

daha fazla sayıda mahalle bulunması gerektiği açıktır. Yine aynı tarihte, 4 zaviye, 3 

hamam, 2 medrese, 1 türbe, 1 kilise ve 100’den fazla dükkanının bulunduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca, vakıf gelirleri olan camiler olarak, Hızır Bey Camii, Ahi 

Yusuf Mescidi, Arap Reis Mescidi, Has Balaban Mescidi, Mücdeddin Mescidi ve 

Limon (Liman) Mescidi olarak yer almaktadır. 16. yüzyıla ait Tahriri ve Evkaf 

defterlerinde de 20 mahalleden oluşan kentte, 3 cami, 16 mescit, 1 medrese, 1 

muallimhane, 1 imaret, 2 zaviye, 4 hamam ve 2 türbe yer almaktadır478. 17. yüzyılda 

                                                 
476 Bosch, Altan, A.g.m., s. 89-90. 
477 Özdemir, A.g.m., s. 1376. 
478 L. Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya’da Dini-Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu 
Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 
Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 23, S. 36, Ankara 2004, s. 11-12. 
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ise Kaleiçi’nde 4, kale dışı ve kentin kuzey tarafında 20 Türk-Müslüman, 4 Rum 

mahallesi bulunmaktaydı479. Aynı şekilde, 17. yüzyıl Antalya’sında, 11 cami, çok 

sayıda mescit, 7 medrese, 17 sıbyan mektebi, 1 darü’l-hadis, 1 darü’l-kur’an, 7 tekke, 

1 Mevlevihane, 9 han, 8 hamam, 200’den fazla çeşme, çok sayıda türbe ve 500 

dükkan bulunmaktaydı480. Bu durum, kentin 15. yüzyıldan sonra hızla büyüdüğünü 

ve geliştiğini göstermesi açısından önemlidir. Kent bir yüzyıl içinde hızla bir 

Müslüman-Türk kenti haline gelmiş ve birkaç kat büyümüştür. 

 

Kesik Minare Camii, bu dönem için de yine oldukça önemli veriler sunmaktadır. II. 

Mehmed (1451-1481) Dönemi’ne ait vakıf kayıtları ve haç planlı giriş mekânındaki 

gemi grafittileri yapının 15. yüzyılın sonuna kadar kilise olarak kullanıldığı kesin 

olarak belgelemektedir. Yapıya eklenen minare yine bu dönemin hemen ardından 

inşa edilmiş olmalıdır481. Bu kentteki önemli imar faaliyetlerinin başında 

gelmektedir. 

 

Saraya yer belirleme eylemi sırasında gözetilen ilke kentsel alanla kırsal alanın 

arakesiti üzerinde bulunmasıdır. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Beylikler dönemi 

sarayları bile, herhalde bu anlayıştan çok uzak değillerdi. İbn Batuta hem Alaiye’de 

hem de Lâdik’te beyleri kent dışında ziyaret ettiğini yazmaktadır482. Antalya’da kent 

dışında böylesi yapıların varlığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak, Antalya 

Beydağları ile Silifke arasındaki Akdeniz şeridi ve yaylarında Kemer’deki Alara 

Kalesi’ndeki köşk, Alanya’da Su Gözü, Sedre’de Demirtaş, Alanya’da Hasbahçe, 

Çıplaklı köyündeki Hacı Baba, Gülevşen ve Gazipaşa’daki Kaledran köşkleri gibi 

kütlesel ve kapalı görünümlü basit Selçuklu Dönemi yapılarının Beylikler 

Dönemi’yle birlikte farklı bir işlevle birer yönetim merkezi haline geldiklerine dair 

herhangi bir kayıt yoktur; ancak bu ve benzeri yapıların saray işleviyle teşekkül 

edilmiş olmaları ihtimal dâhilindedir. Bununla birlikte, Selçuklu Dönemi sarayının 

                                                 
479 Özdemir, A.g.m., s. 1385. 
480 Armağan, A.g.m., s. 12. 
481 Kaymak, A.g.e., s. 194’de yapıya eklenen minarenin Tekeli Mehmet Paşa Camii’nin ve Battal Gazi 
Tekke Camii’nin minareleriyle olan benzerliğine işaret ederek Kesik Minare Camii’nin minaresini 16. 
yüzyıl başına tarihlemektedir. 
482 Tanyeli, A.g.e., s. 174. 
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eski işlevini kaybetmiş olması, değişen yönetim anlayışı ve bu anlayışın çok daha 

esnek bir mekânsal örgütlenmeye duyduğu ihtiyaç ile açıklanabilir. 

 

16. yüzyıl ile birlikte bölgede yaşanan refah ve güven ortamı, anıtsal yapıların 

yapımına olanak sağlamıştır. Bunların ilk ve önemlisi 1570/71 tarihli Murat Paşa 

Camii’dir. Sur dışında inşa edilen bu görkemli eser kentin gelişim çizgisi içinde yni 

bir döneme işaret etmektedir. Antalya, Selçuklu Dönemi’nde kısmen gerçekleştirdiği 

ve Bali Bey ile başlattığı, sur dışında yeni merkezler yaratma sürecini Murat Paşa 

Camii ve etrafında kurulan –bugün bile aynı adla anılan– mahalle ile tamamlamıştır. 

Bu yapı Antalya’nın Ortaçağ ağırlıklı bütün özellikleri yeni bir bakış açısıyla 

değerlendirerek, kentin yeni bir kimlik kazandığını gösteren en önemli simgedir. 
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SONUÇ 
 

 

Olasılıkla çok daha erken dönemlerde de bir yerleşmeye ev sahipliği yapan alanda 

esas olarak II. Attalos tarafından kurulan kentin 16. yüzyıla kadar olan hikâyesi, 

genel geçer özellikleriyle birlikte, bütün kentler için geçerli olacak bir farklılık/ayrım 

olarak, her kentin kendine özgü değerlerine işaret etmektedir. Antalya için bu unsur, 

şüphesiz limandır. 

 

Kuruluşuyla beraber kapalı kent modeli içinde gelişen Antalya, işlek bir liman olma 

özelliğini her daim korumuştur. Bu nedenle kent ilk olarak limanı kuşatacak şekilde, 

büyük oranda bugün de izlenebilen sur dizilimine göre ortadaki savunma hattının 

kuzeyinde kurulmuş olmalıdır. Ancak bu küçük liman kentinin yapılaşmasına ya da 

mekânsal örgütlenmesine dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır.  

 

Antalya Kaleiçi, organik gelişen bir kent olmasının yanında, Yunan ve Roma 

dönemleri mirası üzerine kurulmuş ve bu dönemlerden kalan yol ve su gibi altyapı 

sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak gelişen bir Selçuklu kentidir. Bu, Türk-

İslam kültüründeki kent tanımları ile de tanımlanabilir. “Cum’a kılınır, bazar’ı 

kurulur”, “Emiri, müftüsü ve kadısı olan yerdir” ya da “kadı konuldu, subaşı 

konuştu, bazarı kuruldu, hutbe okundu, Cuma kılındı” şeklindeki ifadeler Türk-İslam 

kültüründe Cuma camisi ve gelişmiş ticari alanları olan yerleşmelerin kent olarak 

adlandırıldığını göstermektedir483. 

 

Selçuklu Dönemi’nde kent surları, başta Cuma camileri olmak üzere cami ve 

mescitler, medreseler, darüşşifalar, kütüphaneler, hanlar/kervansaraylar, 

devlethane/saltanat sarayı, köşkler, kamusal hizmet binaları ve ticari alanlar kentsel 

yerleşim süreçlerinin temel unsurlarındandır. Bu başlıkta, kent planlarıyla beraber, 

kentsel gelişim süreçleri incelenirken demografik büyüklükler ve mekânsal 

gelişkinlik ve kapasiteler, her bir kentin diğer kentlerle ilişkisini ve kentsel 
                                                 
483 Aşıkpaşaoğlu, Aşıkpaşaoğlu Tarihi (Tevarih-i Al-i Osman), çev. Nihal Atsız, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1970, s. 20-23. 



 180

kademelenmesini ortaya koyacaktır. Bu verilerden hareketle, Selçuklu Dönemi 

Antalya’sının mekânsal unsurlarının, yani anıtsal/kamusal hizmet binalarının, 

askeri/siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerinin Anadolu’nun özgün coğrafi 

ve tarihi koşullarına koşut olarak geliştiği söylenebilir. Ancak bu gelişim sürecinin 

başlangıcında, bölgedeki Türk egemenliği öncesindeki Roma-Bizans yerleşme ve 

ulaşım sitemleri üzerine, Orta Asya ve İran merkezli İslam modeli mekânsal 

örgütlenmelerin yine bölgenin coğrafi koşullarına göre yeniden biçimlenmesi 

etkilidir. Bu anlamıyla, Antalya’nın mekânsal gelişimi, modern sanayi öncesi tüm 

kentlerin gelişimleriyle aynı nesnelliklere sahiptir. Başka bir ifadeyle, Antalya’nın 

16. yüzyıla kadar olan gelişimi, her dönemde dinsel, ekonomik ve kültürel olmak 

üzere üç temel faktör üzerinde şekillenmiştir. 

 

Selçuklu Dönemi’yle beraber, Antalya’nın fiziki formunda herhangi bir önemli 

değişiklik gerçekleşmemiştir. Selçuklu Dönemi Antalya’sı, Hıristiyanlıkla birlikte 

etkisi yok olan tiyatro, agora/forum ve sütunlu cadde gibi yapıların yerine gelen 

kilise ve ticari yapılanmanın üzerine inşa edilmiştir. Bu dönemle birlikte İslami 

öğretilerin gerektirdiği denge, uzlaşma ve etnik köken belirleyiciliğinde örgütlenmiş 

mahalleler şeklinde biçimlenmiş; ancak bu ayrım etnik bir grubu tecrit şeklinde 

gerçekleşmemiştir. Bu anlamıyla kentin –kozmopolit yapısının gereği olarak– halkın 

gündelik yaşam içinde bir simbiyoz oluşturduğu düşünülmelidir. Bununla birlikte, 

kentte etnik ayrımdan ziyade toplumsal statülerden kaynaklı bir ayrışmadan 

bahsetmek mümkündür. Tüm dönemleri boyunca Antalya’nın mekânsal gelişimi 

sınıfsal farklılıklara göre biçimlenmiştir. Kentte yaşayan zenginler ya da 

yönetici/seçkin sınıflar kent merkezine yerleşirken, köleler ve işçiler gibi düşük 

gelire sahip olanlar kentin dışına doğru yayılmıştır. Ancak bu duruma rağmen, tarih 

yazarları kentin mekânsal ayrımı başlığında başlıca etken olarak, yaşayanların etnik 

ve dini kimliklerini göstermişlerdir. 

 

Antalya’nın Bizans Dönemi yapılanmasında, basit üretim ve teknolojisine dayanan el 

sanatları, çevresindeki verimli arazilerdeki zirai faaliyetler ve en önemlisi olarak 

deniz ticaretinden elde edilen gelirlere göre belirlenen alışveriş üzerine kurulmuş 

olması etkili olmuştur. Bu anlamıyla kenti oluşturan temel kurumlar incelendiğinde 
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geçmiş dönemlerden farklı olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde askeri yapılar, yani 

kule ve surlar, ekonomik anlamda liman ve pazar alanı, dini yapılar ve darphane, 

mahkeme, yönetim birimleri gibi mekânların oluşturduğu kamusal binalar kenti 

oluşturan temel kurumlardır484. Bu nedenle, Antalya’nın Bizans Dönemi’ndeki 

kentsel gelişim süreci ve yerleşme sistemi incelendiğinde, ekonomik, askeri, dinsel, 

hukuksal ve sosyal unsurların tamamının belirleyiciliğinin hakim olduğu 

görülmektedir. 

 

Roma yerleşmesi üzerine kurulmuş olan kent, askeri bir garnizon halinde, verimli 

kırsala sahip ve ticaret yollarının başlangıç/sonuç ve kesişme noktaları üzerinde 

siyasi sınır olarak tanımlanabilecek bir konumda, yaşam alanı olmasını kolaylaştıran 

coğrafi şartlara sahip denizaşırı ticarete imkân veren bir merkez olarak önemini uzun 

yıllar korumuştur. 

 

Kentin temel unsuru olan surlar sürekli olarak korunmuş ve geliştirilmiştir. Kule ve 

kapılara koşut olarak şekillenmiş caddelere sahip olan kent, liman çevresinde 

bulunan pazaryeriyle, merkezi noktalarda bulunan kiliseleriyle, sokak, cadde ve 

küçük meydanlardan oluşan iç ulaşım ağıyla, büyük bölümü grid (ızgara) dokulu 

olan sokak ve caddeler üzerine yerleştirilmiş konutlarıyla, özel ve kamuya açık 

bahçeleriyle, sarnıç, ahır gibi kamusal ya da özel yapılarıyla tipik bir Bizans ticaret 

merkezidir.  

 

Kenti tanımlayan temel unsur yine savunma yapılarıdır. Kentin kesin sınırını da 

oluşturan ve kuleler, burçlar, kapılar ve hendekten oluşan bütünlüklü bir yapı toplamı 

olarak tanımlanabilecek olan surlar, anıtsallıklarıyla egemen iktidarın gücünü 

gösteren bir işleve de sahiptir. Güvenliğin sağlanmasında etkili olması amaçlanan bu 

duvarlar, Roma’dan miras kalan geleneği Bizans’ın koşulsuz sahiplenmesi olarak 

tarihsel bir öneme de sahiptir. Surların konumlanışının sabit kalması da kentin 

gelişme süreci içinde sınırların yeterliliğini göstermesi açısından önemlidir. 

 

                                                 
484 M. Weber, Şehir: Modern Kentin Oluşumu, Çev. M. Ceylan, Bakış Yayınları, İstanbul 2000, s. 
58-60. 
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7.-9. yüzyıllarda kendi özgün kimliğini yaratmış olan Bizans mimari anlayışı, bu 

arayışını Yunan ve Roma medeniyetlerinin kültürel birikimini, Hristiyan kültürüyle 

ve az da olsa Doğu’nun etkisiyle sentezleyerek tamamlamıştır. Dolayısıyla, Bizans 

Dönemi Antalya’sı değerlendirilirken, bu olgu yadsınamaz. Bununla birlikte, 

yerleşme ve ulaşım sisteminin, yönetim kademelerinin ve tüm kentsel 

organizasyonların, 7. yüzyıldan 10. yüzyıl ortalarına kadar devam eden Arap 

akınları, ardından sürekli devam eden Selçuklu/Türk tehdidi, 11. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren kent çevresinin savunmasız kalması, hinterlandın zirai 

getirilerinin son bulması, aynı sebeple transit ticaret yollarının etkisini yitirmesi gibi 

nedenlerle gelişimlerini sürdüremedikleri görülmektedir. Bu nedenle kentin tamamen 

kale içine çekildiği düşünebilir. Ancak, hala önemli bir limandır ve tanınan 

imtiyazlarla çok uluslu ticaretin Anadolu’ya açıldığı başlıca kapılardan biridir. Fakat 

yine de bir daralma gerçekleşmiş olmalıdır. Kentsel gelişimin ve işlevlerin durduğu 

kent, dini kurumlar etrafında örgütlenen ve temel işlevi savunma olan Castron/kale 

yerleşmesi benzeri bir nitelik kazanmıştır. Nitekim, 8. yüzyıldan 12. yüzyılın ilk 

çeyreğine kadar olan süreçteki kamusal yapı faaliyeti incelendiğinde, bu çalışmaların 

daha çok savunma sistemleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

  

Dolayısıyla Antalya’nın, günümüzde sahip olduğu kültürel emanetler arasında, ardıl 

olarak daha sonraki dönemlerde de kullanılan yapılar sayılmazsa, Roma ve Bizans 

yapılarının azlığı, kentsel dönüşümlerin yanında, 7. yüzyıldan başlayan Arap 

istilaları ve Türk akınları gibi kolonizasyon saldırılarından kaynaklıdır. Kent, yoğun 

baskı altında tutulduğu Bizans Dönemi içinde anıtsal yapı inşasına kaynak 

ayıramamış; daha önceki medeniyetlere ait yapıları da verimli kullanamamıştır. 

Bununla beraber pratik gereksinimlerle kendini ifade eden Bizans mimarisi, ihtiyacı 

hızla karşılamaya yönelik yapılaşması nedeniyle, kendinden önceki planlı kenti 

değiştirmiş ve gymnasium, tiyatro ve sütunlu caddeler gibi pek çok kamusal unsuru 

da imha etmiştir485.  

 
                                                 
485 C. Bouras, “Aspects of the Byzantine City; Eighth-Fifteenth Centuries”, The Economic History of 
Byzantium, A.E. Laiou ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, C. 3, S. 39, Harvard 
University Press, Washington 2002, s. 509-510; M. Cerasi, Osmanlı Kenti, Çev. A. Ataöv, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s. 93. 
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Teke Beyliği ve hemen ardından gelen Osmanlı egemenliği altında gelişen kent, 

İslam egemenliğinde iç bölgelerdeki kentlerin gelişmesi olgusunu yaşamıştır. Bu 

dönemde özellikle Akdeniz kıyılarındaki yerleşmelerin aynı durumda oldukları ve 

gelişimlerinin iç bölgelerdeki şehirlere oranla bir yavaşlama olduğu görülmektedir. 

Roma Dönemi’nden başlayarak, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde limana dayalı bir 

ticari pratiği geliştirmiş olan kent, Osmanlı egemenliği ile beraber kara 

taşımacılığıyla doğudaki ve batıdaki coğrafyalara yönelmiş, yeni ticaret yolları 

ortaya çıkmıştır. Milletlerarası ticaret limanı olarak da İstanbul en önemli liman 

haline gelmiş ve kısa bir süre sonra da Antalya yerel ticari unsurlarıyla devinen bir 

kent olmuştur.  

  

Antalya’nın Türk-İslam dönemindeki gelişimi Yunan ve Roma Dönemi mirası 

üzerinde şekillenen Bizans dokusu içinde başlamıştır. Organik gelişen kent, geçmiş 

dönemden miras aldığı yapılaşma sistemini devam ettirmiş; ancak kare formlu yapısı, 

yerleşimin sur dışına taşmasıyla bu özelliğini kaybetmiştir. Ancak kent, yine Kaleiçi 

merkez olmak üzere, dairesel bir kademelenme göstererek gelişmiştir. Bu süreçteki 

ilk örnek olarak Bali Bey Camii ve çevresini kabul edebiliriz. 

  

Teke Beyliği’yle başlayan süreçte kentin fiziki yapısına müdahale edilmediği 

bilinmektedir. Ancak bu durum koruma anlayışı ya da geçmişin mirasını sahiplenme 

olarak değerlendirilmemelidir. Burada pratik ihtiyaçların karşılanması ve kuruluşun 

ivedilikle sağlanması etkilidir. Mesela, kentte yapılacak olası arkeolojik kazılar 

neticesinde, 7.-8. yüzyıl seramik teknolojisi geleneğinin, çok daha geç dönemlere ait, 

örneğin 13.-14. yüzyıla tarihlenen atölyelerde devam ettiriliyor olduğunun tespit 

edilmesi normal karşılanmalıdır. 

  

Kentin yeni düzeni içerisinde ikta ve/veya vakıf gibi ekonomik dayanışma 

sistemlerini geliştirilmesi, mekânsal şekillenmenin özgün bir kimlik altında 

yapılmasına ve yerel unsurlarla kendini var eden bir mimari gelişim çizgisi 

yaratılmasına olanak sağlamıştır.  
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Selçuklarla beraber Sinop, Antalya ve Alaiyye (Alanya) fetihlerinden sonraki imar 

faaliyetlerine ve bu yeni kentlerin toplumsal iç kademelenmesine, askeri kökenli 

eyalet yöneticileri ya da emirler de katılmıştır486. Bu durum aynı zamanda, kentlere, 

“subaşı” adı verilen askeri kökenli yöneticilerin egemenliğinde askeri nitelik 

kazandırmıştır. Antalya’da Mübarüzeddin Ertokuş bu sürecin en önemli öznesidir. 

Kent bu dönemde, deniz ötesi fetih seferleri ve güney ticaret yolunun güvenliğinin 

sağlanması için askeri faaliyetlerin önceliğinde organize edilmiştir. Bu durumun bir 

başka sebebi olarak, Bizans Dönemi’nde bir piskoposluk kenti olan ve 

imparatorluğun ticaret gelirlerinin önemli bir kısmını kazandıran Antalya’nın aynı 

zamanda Pamphylia vergilerinin toplandığı bir merkez olmasının getirdiği tarihsel 

değeri de etkili olmuştur. 

  

I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) zamanında Hristiyanların yönetimine geçen 

Antalya geri alınmış ve “melikü’l sevahil” denilen askeri valiler tarafından idare 

edilen askeri deniz üssü haline getirilmiştir487.  Sultan I. Alâeddin Keykubad (1220-

1237) zamanında ise Karadeniz’de Sinop ve Akdeniz sahillerinde Antalya ve 

Alaiyye daru’s sına’a/tersanelerin kurulmasıyla üstte bahsedilen ticaret yollarının 

korunması süreci tekrar anlam kazanmış, deniz aşırı fetih siyaseti gelişmeye 

başlamıştır488. Ayrıca yönetimde merkezileşme de yine bu zamanda gerçekleşmiştir. 

Eyaletlerin, sınır bölgelerine Türkmen boyları yerleştirilmiş veya eyaletler, “melikü’l 

ümera” adı verilen askeri valilerin yönetimine verilmiştir.  

 

Bu süreci sonunda Bizans ve Selçuklu sınırını oluşturan; Antalya, Tunguzlu, Honaz, 

Akşehir, Karahisar-ı Sahip (Afyon), Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, 

Kastamonu, Sinop hattı, Sağ (Kuzey) Kol ve Sol (Güney) Kol olmak üzeri iki idari 

yapılanma altında toplanmıştır. Sol (Güney) Kol, Bayındır ve Salur boylarının 

yerleştirildiği Ankara merkezlidir ve Emir Seyfeddin Kızıl Bey yönetimindedir. 

                                                 
486 A. Yardım, Alanya Kitabeleri, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 2002, s. 451-452; M.Ş. 
Ülkütaşır, “Anadolu Selçukluları Tarafından Sinop’un Muhasara ve Zaptı”, Türk Kültürü, S. 106, 
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1971, s. 815-816; R. Duran, Selçuklu Devri 
Konya Yapı Kitabeleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 67-68. 
487 A. Taneri, Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri: Kuruluş Devri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1981, 53-56. 
488 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 339. 
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Kastamonu merkezli Sağ (Kuzey) Kol ise Emir Hüsameddin Çoban Bey 

yönetimindedir ve bu bölgeye Kayı ile Bayat boyları yerleştirilmiştir489.  

  

Selçuklular aynı şekilde, Konya merkezli olarak, kuzeyde Sinop ve Samsun, güneyde 

Antalya ve Alaiyye olmak üzere, bu limanların Orta Doğu ve Avrasya’ya doğru olan 

ticaret hacmini elde edebilmek için, Türk-İslam geleneklerine göre inşa edilen 

kervansaraylarla birlikte, “berid” ya da “yam” adı verilen haberleşme ve istihbarat 

sistemleri kurmuşlardır. Bu sistemler kervansaray (ribat) ya da menzil (derbent) gibi 

ekonomik ve askeri yapılarla ve köprülerle desteklenmiştir490.  

  

Antalya, bu sistem içinde aktarma ve dağıtım gibi görevlerle, ticaret yollarının 

başlangıcında bulunmasından kaynaklı önemli roller üstlenmiştir. Bu durum, 

Antalya’nın, Anadolu’daki Selçuklu yönetimindeki ticaretin var oluşunu ve 

geleceğini belirleyen bir merkez özelliği kazanmasını sağlamıştır. Tebriz-Antalya 

güzergâhı, Antalya ya da Alaiyye limanlarından başlayarak, Seydişehir ya da Isparta 

(Eğirdir) üzerinden –Anadolu içindeki ticaretin merkezi olan– Konya’ya ulaşıp, 

buradan Aksaray, Kayseri, Sivas ve Erzincan üzerinden Bayburt’a, buradan da 

Karadeniz’de kıyılarına, Hristiyan egemenliğindeki Trabzon’a ulaşmaktadır. Aynı 

güzergâh, Erciş ve Iğdır üzerinden Tebriz’e ve buradan da Orta Asya’ya kadar 

devam etmektedir491. Bu doğu-batı doğrultulu ticaret yolu, 12. yüzyılda Sultan II. 

Kılıç Arslan tarafından Konya-Kayseri hattında başlatılan ve 13. yüzyılda hız 

kazanıp Antalya’dan başlayarak Konya’ya devam eden kervansaray inşalarıyla da 

tanımlanmaktadır. Antalya aynı zamanda, Beyşehir ya da Seydişehir üzerinden 

Konya’ya ulaşan ve kuzeyde Sinop’a ulaşan kuzey-güney ticaret yolunun da 

başlangıcını oluşturmaktadır492.  

 

                                                 
489 R. Turan, Türkiye Selçuklularında Hükümet Mekânizması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1995, s. 59. 
490 M. K. Özergin, Anadolu Selçukluları Çağında Anadolu Yolları, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1959, s. 141-170. 
491 C. Cahen, “13. Yüzyıl Başında Anadolu’da Ticaret”, Çev. A. Derman, Cogito, S. 29, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2001, s. 132-143; M. K. Özergin, A.g.e., s. 63-92; O. Turan, Selçuklular ve 
İslamiyet, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993, s. 96. 
492 M. K. Özergin, A.g.e., s. 105-122. 
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Dolayısıyla, Antalya’nın, Anadolu ticaretinin -başlangıç noktası olarak- omurgasını 

oluşturan kritik bir önemi olduğu görülebilmektedir. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi 

tüccarların yerleştiği bu önemli liman aynı zamanda milletlerarası bir merkez haline 

de gelmiştir. 

 

I. Alâeddin Keykubad Dönemi’nde Antalya kentinin, Selçuklu sultanlarının 

hazinelerini sakladıkları kışlık başkent ve tersaneye de sahip bir askeri üs olduğu 

görülmektedir. Selçukluların Kubad-abad ve Alaiyye gibi yeni kentlerin de 

kurulduğu, 1220-1237 yılları arasındaki gelişme evresinde, özellikle Moğol 

saldırılarından kaynaklı olarak Antalya’nın Bizans Dönemi’nden kalma kale kent 

formu, surların yeniden güçlendirilmesiyle beraber korunmuştur.  

 

Kale kent modeliyle askeri bir üs ve ticaret merkezi olarak gelişen Antalya, coğrafi 

gelişme imkânı çok az olması, çok sayıda farklı etnik/dini gurubu barındırması, 

ticaret merkezi olması ve askeri üs haline gelmesiyle yönetim merkezi ve seçkin 

sınıfın yaşam alanları iç kalede toplanmıştır. İç kale, saray, devlethane, darphane gibi 

askeri, siyasi ve idari merkezlerle ekonomik yapıların ve dini binaların bir arada 

olduğu dışa kapalı bir yaşam alanı olmuştur. Antalya iç kalesi de kentin coğrafi 

koşulları göz önüne alınarak belirli bir gelişime hizmet verebilecek bir büyüklüğe 

sahiptir. Antalya iç kalesi, topografik nedenlerle gelişime ve değişime olanak 

tanımamaktadır.  

 

Beylikler Dönemi kenti için bir model oluştururken oldukça temkinli davranmak 

gerekmektedir. Çünkü hem eldeki veriler yetersizdir, hem de Beylikler kenti diye 

formülleştirilebilecek (bir ölçüde de olsa) “statik” bir yerleşme tipi yoktur. Beylikler 

Dönemi kenti Bizans’tan Osmanlı’ya geçişte bir ara aşamadan başka bir şey olmadığı 

izlenimini vermektedir. Örneğin 12. ve 13. yüzyıllarda Türkleşen kentlerde erken 

dönemlerin fiziksel yapısı, Osmanlı yükseliş döneminde bile varlığını güçlü biçimde 

duyurmuştur. Tournefort’un 18. yüzyılda gördüğü Erzurum’un ya da 16. yüzyıl 

Kayseri’sinin Ortaçağ’dakinden farklı olduğu pek söylenemez493. Kuvvetle 

                                                 
493 Tanyeli, A.g.e., s. 108. 
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muhtemel ki Antalya’da benzer bir gelişim göstermiş, daha önceki dönemlerin 

mirasını büyük oranda devam ettirmiştir. Kentteki beylikler dönemi yapılarının azlığı 

da bu duruma işaret etmektedir. 
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