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.ALAİYE'DE BAZI YENİ KiTABELER 

·Tuncer· Baykara 

Alaiye, Türkiye'nıizin en iyi bilmen yerlerinden birisi olmasına 
ve b,akkında hayli çok neşriyat bulunmas~a rağmen, bütüiı tarihi 
meseleleri yine de tam olarak aydınlaıimıyan şehirleriınizdendir. Bir 
Selçuklu çağı şehri olduğundan, buradaki incelemelerimize dev~m 
etmiş, hatta 1979 · senesindeki ·gezi~z- ,sirasmda, · d'aha önce neşre
dilmeyeil bazı Selçuklu dönemi ki tabelerine de tesadüf · etmiştik1 • 

Bunlar Alaiye· tarihi için pek büyük önemi haiz gibi .görülmüyOr:
·larsa da, şehirle ilgili ba.Zı meselelerin halline · ışık · tutmaktadır lar. 

Alaiye, şu ·andaki resmi' adıyla Alanya2 , Türkiye· Selçukluları 
döneminde büyük gelişme gösteren şehirlerden birisidir. Antik dö
nemin Korakesion'u · Roma devrinde de ünlü. idi. Daha sonraki Bi-. . 
zans devrinde Kalonoros adıyla, bir kastra olara:k, yani s~rp ve _kuv
vetli kalesiyle dikkati çekmiştir' . 

. Türkler,~. yüzyıl sonlari ve asıl Xı:ı:r. yüzyıl başlarmda Ak
deniz kıyılarma indiklerinde Kalonoros'~ da ta~ıımıŞlardır. 1207 
M?-rt:mda Antalya alındıktan ·sonra, T,ürk~er doğudaiP. Ka_lonoros/ 

. . 
ı Bu gezi sırasında yakın· ilgilerini gördüğüm Alaiye'li dostlara, Miize 

yetkililerine, özellikle Hacıhamdio~lu Tevfik Bey'e teşekkür borçlı.~yum. Bu 
makalede · sözü edilen ilk iki kitabeyl kendiSi haber verin~nr. · · . . 

2 Alaedilin Keykubad'ın yaptırdığı inşaat sonucu AZaiye diye anılmaya 

b-aşlamış, fakat da.ıia XIV, .YY ba§iarııida. h8.ık arasında. Alaya· 1 .~:>1:. olarak. 

yaygınlaŞmıştı ~ Ebuİ Fida .(S. Gu~atd), ·deog;aphi~ -~'Ab~uit~da, IT/2, i>~rıŞ 
l883, s. 135 : bu ·sırada AI§.iy.e' küçllk ·bir şeıii.rdl. " · · · · · · · ·. · · · 

3 ·Selçuklu kaynakların da~ Özell~e . ~~ .Bib~'de (EZ..Evti'?ıirii'l-' Al~'iyye 

fi'l-um'l2ri'l-Ala'iyye;.TTK tıpkibasırnı,. Ankara 1956, s. 236) ·Kalonorosii.r ni Jl(' 

diye geçer. Burası L.atiı;ı kaypa~_a_rında Candı;ı.lour;··_cand~Ierİe diye _de zilçredi~ 
ÜyÖr : bk. Sirnon -de: Saint~-Quentlıi (nşi. · J~-ıi.ıi ::Ri6ıiard), -Histoire ·cıes . 'far.tares, 
Paris . 19.6p, s. 67, 81. ~u .soı,ı.qnçu _ad _ T.a.rilı-.-i aH. Belçuk'lta . (nş~. F.N. Uzluk, 
Ankara ı§52; .s.:45). Kentalfir/ ..,_,ilhl'ııekıiıide.-ya§arni~tif. · · . ..= · ·. • · 
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Alaiye topraklanna komşu olmuşlardır. Antalya sübaşısı Ertokuş'~ 
Kalonoros hakimi Kir Fard ile yakın ve samimi münasebetleri ol
muştur'. 

Alaeddin Keykubat, 616 sonlannda (1220 başı) Selçuklu hü
kümdarı olduktan sonra. yenideı:i. . Akdeniz kıyılarma yönelm.iştir. 
Selçuklu ordusu 1221-22 kışmda Kalonoros'u kuşatmış, bu kuşatma..' 
ya, Antalya'daki üssünden hareket · eden Selçuklu donanınası da ka
tılmıştı. Ancak yerinin sarp, surlarının güçlü oluşu sebebiyle taar
ruzlar bir netice veri:niyorçlu. Nihay~t Ertokuş ·ıqr Fard'ı tesliır. ol
maya ikna etti ki, ona Akşehir 'emar~ti' ile civarıp.daki birkaç. kö
yüh mülkiyeti verilmiştir5 • Alaeddin Keykubad, daha . sonra Kir 
Fard'm kardeşinin elinde buluna.İl Alara kalesini de ele geçirmişti. 

Alaeddin Key.lrubad, Türkiye Selçuklularmda ülkenin imarma 
en çok önem veren hükümdarlardan birisi idi. Nitekim Alaeddin 
·Keykubad'm bu imarcı görünüşü,, mesela Neşri'nin Osmanlı Tarihi
ne de aksetmiştir6 • Onun bu imarcı özelliğinin en belirgin örnekle:
rinden birisi, aynı zamanda kendi ismini de taşıyan Kalonoros'un 
yenid~n ya_pılması olmuştur. . 

Alaiye'nin imanna dair, müellifinin ismi bilinmeyen Tar-ih-i Al-i 
Selçı.ık dikkate değer bilgiler vermektedir7 

: 

« (Alaeddin Keykubad) Kentalor kalesini Kir V ard'dan aldı. 
Bunun üzerine bir şehrin temelinin atılmasmı söyledi. Emir

' lere Konya barularmın mikdarınca burç çekilmesini emretti. 
Bir ·takım evler , bir takım saraylar, köşkler yaptıİar ki, ta
rif k~bul etm~z. Bu yapılar dolaY,JSıyla _emirl~rin geri k_p,lan 
malları da burada sarf oldu. Bunlar tamam olduğunda ·Alaed
din; ken~ adpu_ p .şehı:e verdi. Alaiy~ diye isim kond}l». ·. 

. 4 Muzafferüqdin .. Ertokuş, Antalya ve yöreslıı:ln- süba§ısı, y§.ni.. yöneticisi 
fdi;" dolayısiyla ıfımtakasm~ doğusun~ . yer alaİı. Kalônoros lle llgllenmesi ta.:' 
b!.i:d.ir. Kir Fard'm millİyeti' tart~malıdır; erme'ni. vey§. rOm olabilir: bk. o. Tu
ran. Se~çıtkZf!-lar .Zamann~aa . 'fUrkiye, :İstanb~ : 1971, ·_s·. '"335-337; Ç. · Cahen, 
Preottoman· ·Turkey, London ·1.968, s-. 124. • · · 
. . • 5 . !bı:ı. Bibl, Aynı eser,.s. 247.-248; ·o;, Turan, Ayni eser, s_. 335-337;. C. Cahen, 
Aynı eser, _s. 124:: ~alon-o_ros.. . . . . . . . .. . . _ 
· 6 'M."Ne~rt,'Kitdb-ı .a~tannii~· . (.ıı,e§r: f.R. Unat-M.A: . :Köymeıi), . Ankara 
19:i-9, I, 37. . . 

7 TaTih~i AZ-i Se~k, -(Ne~. F. Nafiz ' trzl~). ·~ta 1Ş52; s. 45-46, ter7 
cüıne: s. 29-30. · · · ~ ···· · . " -. . • · · · · . : .. 
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Alaiye'nin yemden yapılmas·ı eSnasında Konya. örneğinin takib 
edildiğini Ahmedek adı verileq yapı . manzumesinden de ~ıyoruz~ 
-Konya'da olguğu gibi,. dış surların ·bir kenarında yer alan b~ yapılar 
topluluğu, adını da Konya'dan ·almış ola~ilir. Alıinedek adı, Alaiye~
.de XVI. yüzyılda olduğu gibi, bugün de · yaşamaktadır . . 

Alaiye'nin - asıl önemi, Selçuklu devrine ait tahkimat ve surla
rını günümüze kadar az çok bir bütün halinde saklamıŞ -olri:ı.asından 
da gelmektedir. Bunu da, bu. yur,t. köŞesii;ıin yola ve XIX. yüzyıldaki 
manasiyle .<<medeniyet»e geç kavuşmuş oimasına borçludur. 1945 yıl
'ıarında bile henüz Alaiye'de elektrik bulunmaması, son saydığımız 
hususiyetın önemini göstermektedir8• Konya ve ·Antalya gtbi şehir
lerdeki surlar ve diğer kalınhlar, bir vesile ile yok · edildiği halde, 
Alaiye'dekiler kendilerini korumuşlardır. Burası yola ve hakiki· ma
nasıyla «medeniyet»e kavuştuğunda Türk insanının kafası daha ay
dınlanmış, <<medEm1yet»iTI geçmiŞe tamamen sırt çevirmek .olmadığı 
da anlaşılmıştır. Bu sırada ise, eskiden kalan .hatıralar daha. bir ti-
tizlikle korunmay~ başlanmış~ıİ. · · · · · 

II. Alaiye'deki kitab?ler, ilk 9lar;:ık , Halil EcJ.P...epı (Eldem) tarafın

dan incelenmiştir9 • • :Dana so:ııra R. Riefstahl'ın araştırmaları vesile
siyle aldığı örnekleri. P. Wittek neşretmişt4"10• Buralarda zikredilen 
kitabeler daha sonra Repertoire Chronologiqııe d'Epigmphie d}Ara.., 
be'da da yayımlandılar11• İ.H. Konyalı, Alaiye'ye dair taf;>ilatlı ese
rinde yeni bazı kitabelerle birlikte hepsinden. de söz etmiştir12• Ni
hayet S. Lloyd ile D.S. Ric'e'ın Alanya'ya dait eserlerinde kitabeler 
yeniden değerlendirilmiŞierdir13• 
ı. Kitabe ·\ '· · · · ' . 

Bu kitabe, 2. kitabe ile birlikte Alaiye'nin 3 lç:n. kad~ doğp.sun
daı Oba köyü yolu üzerinde ve Hacı Baba mezarlığında, Hacı Ba:tJa'-

8 H . -Orak, Tiirkiye Kılamızu} I, Alıkara 1946, s. 351. . . 
9 Halil Edhem, «Anadolu' da isia.ı:i:ıf 'kita.beler~. ·Tarih-i .Osma1ıi .. Enciimeni 

Mec. Cüz: 27 (1 Ağ. 1330), s. 154-157. · . · 
10 R. Riefstahl, Oenübi-Garb'i AnadoZır/da Türk Mimarisi} İstanbul 1941. 
ll Kısaltması : R.O.E.A., Caire 1935~46. · ·_. :.' ... · -.. : 

.. 12· İbrahiıh Hakkı Kônyalı,":Alaiye/.Ala?iya, "istanbul' 1946; bu eser ·timu
miyetle olumlu etki. yap'Inl§tır; ancak Kız-~ulesi adını· Kıztl kule· diye .. yaygın
laştırması . olumsuz pir .. yönüdür· . . 

13 S. Lloyd-D.S. Rice . (N; ~ihemoğlu), .t11anya (.A.ldiyye), . Ankara. 1964. 
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İıııi mezar· taşı olarak bulunmaktadırlar . . H~r iki kitabe sır sırta ve
rilmiş, yukarı losunları da kabaca yontularak bir mezar taşı şekli 
veriım_eye çalışılm!ştır. Kitabelerin bazı kısımları b'!,l yontma sıra'=' 

sm.da .yok ol:ıiniştur. Bazı yerleri. de topr.ağa gömülü olabilir. 
36 X 64 saritimetre boyutlarında olan .kitabenin dış ~enari:ı:ı.da 

1,5 sa.ııtimetreJi~ bir ş~rit varçlır .. Tek bir satır halindeki kitabe 
metni ş:u~ur : · 

Bu··kısa kitabe, hemen ardınd~ bulunan ikinci kitabe ile bir·bü 
tünjin parçası olabile.ceğinden, her ikisinin birlikte değerlendirilmesi 
·~erek,mektedir. 

~- :{ijta:6e. : · .. 
Birin<;i kitabe ile aynı yerde, mezar ta:şmm fçe bakan yüzünü 

teşkil ·etmektedir.· · · 
36 x 76 santimetre boyutlarmda olup, kenarlarında da-bir şerit 

vardır. Bu da tek bir satır halindedir. Metni de şudur : 

. . .J.r-;.f' .j_ .)Y:}-&JIJ:I ı.~_..ıJI1 t:.) 
H~r iki kitabe, gerek boytitlarından, gerekse harf özellikleı::l_n

den bir büyük kitabenin parçaları çİmalıdır. Alaiye'de sayısı hayli 
·bol olan Alaeddin Keykubad'a ait kitabeler gözönüne alındığında; 
bu .iki satır, ·bir ldtabenin 2 ve 3·. satırliı.rını teşkil etmelidirler : 

ı ... ............ ............... . 
2 ..... : . ~:. ~ ~ı _,:i~ı .. 
3 .. . ....... .J _,._;...[' ı:J. .)ı~if c=~ ı_,_ ı ~ ..oı1 t;:.) 
4 ....... ...... ................ . 

Yazı bakuİımdan da ·benzerlerine bakılırsau söz konusu kitabe 
626/1229 senesine ait olmalıdır.· .. 

Kimbelerin Alaiye'nin 3 km kadar doğusunda bulunması yanın
da •. Jmlun~uğu _mez~dığıİı is~· dahçı. :.da elikkati _çek~yör.' .Zira Hacı 
Baba doğüya ait ya:ygllı bir isiiri gibi _görüiıı?e~_~e15 . ~ağmen; bu isim 

•• • 1 . 

1ıt Lloyd-Rice, A.yııı eser, s. 61, ·nu: .4. · · 
15 Ereğli yöresindeKi Hacı Baba merkadi 1ç4ı bk. Katip Çelebi. Cihannii.

ma, .lst~bul. ll45; s·. 633;. Amasya .. yöresindeki Hacı Baba tekkesl için de, A.ym 
eser, s. 626; son devirler için Gaziantep'le ilgili .bir hatıra iÇin ise bk.-'C. caıpt 
Gü.zelbey, Gaziantep Evliyalar:ı, Gaziantep 1964, s. 87-98. 
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Selçuklu kaynakiarı.ıida :·da ·geçmektedir: .AJ,aiye .yor~si. ile _ilgili .ola.:. 
bilecek bir Hacı Baba~ tek başına veya kardeŞleriyle . müşterek sal,
tanatı 1246-1262 ·(643-660) arasmda . devam· eden. II. ~edçiin Key,. 
kaVüs'le ·ilgili olaylar sırasında. görülmektedir . .. Bilindiği 'gibi Key
kavüs, Baycu'ya 1256'da Alaeddin .kervansarayı. savaşı.nda .yenildik
ten sonra. Konya'nın.Ahmedek kapısından çıkarak Antalya'ya; yöiıel:. 
m.iştir16 • Bu sırada yanmda bulunan bazı adamları arasında, Aksa
ra yi, Hacı Baba ismini de vermektedirı7• Aksarayi, Keykavfui'üh 
126~'deki .. çekilişi sırası.p.ı:}a qa on~ ye Hacı f3ab~'nıı;ı çla_hil o~duğu 
yakınlarİnın «Al-aiye'niii · sari> yoll!trinda iZJ.eriıif ~ayl:i~ttıtdlklerin
den» ~öz ederi~. Aiıtalya-AlaiY-~ yöre.sı' rr. izzeddin Keyka'\TiiS'i4ı İni.ş
lıca dayanağı idL Nitekim AD:talya'da b~sıt~'·69.0, tarihli. b~ silikesi 
pnu ,~ala tek ~aşına h~~d~ gös~e~r:~~ :·. · ··· • · ·· ·· .- _ .. .. · . _· · 

İşte AIB:iye yöresi ile ilgili Hacı ~a~?-, .. :S~l~ulf.l.~ .·h~!lın~?:I'ı .. ile 
bu ınıntıkaya gelmiş ve dalı~ soJ:!.ra ölmüş bu zat olabilir: Ancak 
onun olup olmadığı kesinlikle · bil.hi.ı:ö.eyen, lakin üzerindeki kitabe
lerle bu devri hatırlatan me·z~r/ya:'km ·senelerde tamir edilmiş görü-
nüyor. . · · · · · 

Bu mezara ait olmayan kitabelerin; · nereden . . getirildiği ve ıüt 
olduğu yapı da·· önemlidir. En az ·dört parça olduğundan> yaklaşık 
olarak 150 x 100 ·santimette boyuturidaki -bu kitab.enin büyük bir 
yapıya ait olduğu muhakkaktır. Bu sahaya yakın olarak-bir kışlık 
av köşkü harabesi bulunmakla beraber., büyüklük. itibariyle. l::ıu ki ta
be için elverişsizdir. Muhah;k~k.~ bu kitabe, Na~ye ve. dolayla,rın
daki abidevi bir büyük yapıya _aittir.,Dah.a sonradan buraya· g~tiril
m.iş ve mezar taşı olarak kullanılinıştır; Hacı Baba'nın niçin· kendi 

·· l6 İbii ~ibi, Aynı eser,· s.' 623. · · ' 
: 17 ·Kerimüddin ·Mahmud Aksarayi, Müsclmeretii'l-Ahbdr (ne§r. ·.o. Turan): 

Ankara 1944, s. 42. · · ·· · . . . • 
, 18 . Aksarayı Aynı esi!lr, s. 70; ;tbn .Bibi'de (~ynı eser, s .. 636) hiçbir. isim· 

z~ediİılı.iyor . . AkSara~ 1~56 ve' }26i deki oiay~ari birbirine . karıştırmı§. olacak· 
(bk: o; Turan~·· Türkiye, s. 480, Jı.ş. 34): Zira her ikisinde de' kişiler .. a:Ynı olup, 
ikincisinde bu adlar daha tam olarak kaydedilmi§lerdir. Muzafferüddin Ug-tırlu, 
Hüsam~i:ldi.ıl .Ta§ti'.g'ibi; :anc.ak Hacı: ~aba her. lkisintle:. d~ . böyle .zikredll~tir 
(s. 42, .70}. • . . · : .. .. .. · >:. ··:· -: 

· ı9 ·· O.F.· Sağlam, .« Şinidiye kadar yayinl~§ · bazı. kitii.beler. meskıild!.tm 
milli tarihe hizmetleri), r.v. ·T.iit19 !JJar.ilt Kongresi, .. (Ankara 10-14 Kasım 1948), 
Kongreye sumtlan Tebliğler, Ankara 1952, :S: 158-174. ~ : :- . •. . . ~ . .. ·. · . . . . 
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mezar taşıriı yaptıı::znadığf sorusu,. bu_ zatıli bu ınıntıkada kaçak ~la-
rak bul~asıyl~ izah. edilebilir. . 

lki parçasıyla haberdar olduğumuz bu kitabe, . yazısının itinası 
ile Alaiye'deki öteki kitabeler arasmda da temayüz etmektedir. Ki~ - . 
tabede tarih yoksa da, [Alaeddin] Keykubad'ın adı ge_Ç.mekte~. Ni-
tekim Yl!karda, 626/1229. senesine ait olabileceğini be.lirtm.iştik . 

3. Kitcibe : 

Alaiye içkalesinde, Cami'in yanındaki ana girişin solunda, cami 
ile Ahmedek arasın_da, 'eskiden. Aydem.ir .ailesinin · dededen kalma ev" 
lerinin 'duvarmda· bulunuyordu. Bu ev yıkılınca onlar ·tarafından mu
hafaza· altııra alınmıştır~0• 

Bu kitabe, 37 x 63 santimetre boyutlarmda olup, beyaz inermere 
ka~ştir._:·Metıiı. de··Şudur: :_. · · · · · 

• •• .,,U o/ 

·. t(; l:-1 ı .... )ili 
Bir kale kitabesi olan kitabemiz, dört veya daha büyük bir ih

timalle. beş satırlı.lr bir. lçit~benin ilk satırlarıdır. Yukarısında bir 
takım: süsleme_unsurları· da ihtiv~ etmekt~dir. A)aiye kitabeleri için
de, baş tarafı eksik .bir kitabe. bulunmadığından gerisİD:i tahmiı_ı 
edemiyoruz. · 

Burada söz edilen kale, tabii ki Alaiye kalesidir. Nitekim kita
benin bulunduğu yer, kalenin ana girişi yakınındadızo21• Bu civardaki 
asli yerinden zamanla düştüğü anlruıılıyor. Muh:temelen bu kitabe, 
Alaiye'deki en eski Türk devri kitabelerinden o4nalıdır. Yazıd.aki 

sadelik, sonraki mükemmel örneklere göre hemen dikkati çekmek
tedir. Bu arada süsleme unsuru olarak akMtüs _yaprakları da dik
~ati çe~iy9r .. -~~rhangi· .. l:!~t . is~m ·. i~tiya et~~~ek.le .· bera~er, ·m~ te-
melen Alaeddin Keyklİ.bad çağına ait olmalıdır. · .. · · 
m:· Netice o~ar~~ . uçu .. d~. ~§.~-d~ ;Key~bad . (~16-63p/~220-~37) 
devrine aft olan.kitabe1er;: Alaiye tarihinlıi. . bazi meseleleöiıe '.de. ışık 

• • • • • • o ; •• • •• 1 o • • 

T : : '· . .. ' .· .. 
. . _ ·2~ Gerek kitabeyi- haber vermeleri~ gerekse diğer yardımliı.rı için Aydemlr 

ailesinin bütün fertlerine, özelllkle Hamza Aydem.ir'e çok te§ekkür eder.im. ~ · 
:·: '2! ' Kitabeiıiti l:iulunduğı:ı ·yer; ·L.J.oY.d·Rlce~ .A.Zanya .(.A.Ui.~yye) . adlı eser
leri.iı.in ll. ıiahifesinde bultinan Alanya kalesi planmda, 14 rakamınınrl santi-. 
metre kadar doğusuna rastlamaktadır. ' 



ALAiYE'DE BAZI YENİ K!T:A.BELER 585 

tutmaktadırlar. Alaiye'nin, öteki Selçuklu şehirleri arasında yeri, 
bu ki tabeler olmaksızın da önemli idi; özellikle kale ki tabesi önce
likle yukarı kalenin tamir edildiğini, daha sonra kıyı boyundaki tah
kimatm yapıldığına işaret etse gerektir. Hacı Baba mezarındaki ki
tab~, Alaiye civarında da Alaedilin Keykubad'a ait kitabeler bulu
nabileceğini gösteriyor. 

Resim : 1. Hacı Baba ·mezarınm görünü§ü---

Resim : 2. I .. Ki ta be 
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Resim : 3. II. Kitabe 

Resim : 4. m. Kitabe 


