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Sunuş
Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan 1071 

Malazgirt Zaferi sonrasında Selçuklular kısa zamanda Anadolu içlerin-
den Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemişler ve fethettikleri top-
rakları vatan edinmişlerdir. Fetih sonrasında vatan edinilen topraklarda 
kendi kültürlerini yerleştirmek adına imar faaliyetlerine girişmişler ve 
Anadolu Türk-İslam mimarisinin çeşitli örneklerini ortaya koymuşlardır. 

Devlet mekanizmasının karargâhı olan “saraylar”  bu imar faaliyet-
leri içerisinde bir toplumun bütün kültürünün temsil edildiği en önemli 
yerlerdir. Siyaset, ekonomi, güvenlik, sağlık, eğitim ve sanata kadar bir 
toplumun kültürel özelliklerini yansıtmışlardır. Ne yazık ki Selçuklu sul-
tanlarının yaptırdığı saray ve köşkler zamanla tahrip olmuş ve büyük ço-
ğunluğu yok edilmiştir. Bundan dolayı tarihi kaynaklarda geçen bilgiler 
dışında, bu yapılar hakkındaki bilgiler başta arkeolojik kazılar veya ka-
lıntılar üzerine yapılan araştırmalardan edinilmektedir. Özellikle kazılar 
sonucunda elde edilen verilerle yapıların görkemi ve dönemin sanat üs-
lubu hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.  

Türkiye Selçukluları ilk başkentleri İznik’ten çekildikten sonra Kon-
ya’yı başkent yaparak şehri baştan sona imar etmişlerdir. Bununla birlik-
te Sivas, Kayseri, Antalya ve Alanya gibi dönemin önemli şehirlerini de 
başkent düzeyinde merkez edinmişler, aynı düsturla bu şehirlerin de ge-
lişimini sağlamışlardır. Selçuklu Devleti’ne bağlı dönemin diğer devletleri 
de yönetimin merkezi olan saraylarını, özellikle başkent olmak üzere hâ-
kim oldukları farklı bölgelerde de inşa etmişlerdir. Çok azı kalıntı halin-
de günümüze ulaşanlar arasında Güneydoğu Anadolu’da Artukluların iki 
farklı başkenti Hasankeyf ve Diyarbakır Sarayları bilinen örneklerdendir. 

Elinizdeki eserin oluşmasında emeği geçen başta Selçuk Üniver-
sitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali 
Hacıgökmen’e, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü 
Dursun’a ve tebliğleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı



Presentation
After the 1071 Manzikert Victory, which was one of the turning points 

of Turkish and world history, the Seljuks progressed from the interior of 
Anatolia to the Aegean and Marmara coasts in a short time and adop-
ted the lands they conquered as their homeland. By undertaking rapid 
construction activities in the lands they conquered, they created various 
examples of Anatolian Turkish-Islamic architecture. 

The “palaces”, which are the headquarters of the state mechanism, 
are the most important places where the whole culture of a society is 
represented with these development activities. They have reflected the 
cultural characteristics of a society, from politics, economy, security, he-
alth, education to the arts. Unfortunately, the palaces and mansions built 
by the Seljuk sultans have been ruined or mostly destroyed over time. 
Therefore, apart from the information contained in historical sources, data 
about these structures is mainly obtained from archaeological excavations 
or researches on ruins. Especially with the data obtained as a result of the 
excavations, important information about the magnificence of the buildin-
gs and the art style of the period could be revealed.

After the Anatolian Seljuks retreated from their first capital, Iznik, 
they made Konya the capital and fully refurbished the city with various 
constructions. In addition to this, important cities of the period such as 
Sivas, Kayseri, Antalya and Alanya also became centers at the capital level, 
and witnessed great development through similar examples. Other states 
of the period affiliated to the Seljuk State also built their palaces, which 
were the center of the administration, in different regions they dominated, 
especially in capitals. Hasankeyf and Diyarbakır Palaces, two different ca-
pitals of the Artukids in Southeastern Anatolia, are among the well-known 
examples, very few of which have survived as remains.

Hereby, I would like to thank Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, the 
President of Selcuk University Seljuk Studies Center, Dr. Lecturer Sukru 
Dursun, Kayseri Provincial Director of Culture and Tourism, for their great 
support and the scientists who contributed to the creation of this work 
with their unique articles.

Ahmet PEKYATIRMACI
Mayor of Selcuklu Municipality 



Takdim
Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından birisi olan Üni-

versitemiz, bünyesinde bulundurduğu akademik birimlerin-
de, deneyimli eğitimci kadrosu ile mesleki alanda eğitimli, 
üretken ve gelişimi isteyen bireyler yetiştirmek maksadıyla 
ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi başarıyla sürdür-
mektedir. Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Merkez olarak 
kurulduğu günden beri yaptığı yayın ve programlarla Üniver-
sitemizin yüz akı olmuştur.  Bundan sonra da Türk tarihi, dili, 
edebiyatı, sanat ve kültürü üzerine yayınlar yapacaktır. 

Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden bugüne oluşturu-
lan kültürün somut örneklerinden biri de mimari eserlerdir. 
Bu eserlerin en önemlileri devletlerin yönetim merkezi olan 
saraylar ve çeşitli amaçlarla kullanılan köşklerdir. Özellikle 
Beylikler ve Selçuklular döneminde inşa edilen bu görkemli 
yapılar,  alanında uzman hocaların yapmış olduğu çalışmalar 
sonucu ortaya konmuştur. Elde edilen bilgiler bu çalışmada 
bir araya getirilmiştir. 

Bu vesileyle, öncelikle esere yazılarıyla katkıda bulunan 
bilim insanlarımıza, eserin hazırlanıp basılması aşamasına 
kadar olan süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum.

Prof. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi Rektörü



Being one of the distinguished educational institutions ac-
ross the country, our university successfully continues its duty 
in the development of the country with the aim of educating 
individuals who are educated, productive and eager to develop 
in the professional field with its experienced staff in its acade-
mic units. Seljuk Research Institute has been the pride of our 
university with its publications and programs since its establis-
hment as a Center, and will continue to create new publications 
on Turkish history, language, literature, art and culture.

One of the concrete examples of the culture that has been 
created since the arrival of the Turks in Anatolia are the arc-
hitectural works. The most important of these works are the 
palaces as the administrative centers of the states, and the 
mansions used for various purposes. These magnificent buil-
dings, which were built especially during the Principalities and 
Seljuks, have been revealed as a result of the studies conduc-
ted by experienced experts. The obtained information has been 
brought together in this study.

Hereby, I would like to express my gratitude to the scien-
tists who contributed to this work with their papers, and to 
everyone who contributed with its preparation and printing 
process.

Forward

Prof. Dr. Metin AKSOY
Selcuk University Rector



Ön Söz
Öncü bilim insanlarının gerçekleştirdikleri kazı ve araştırmalar, ünik so-

nuçlarını vermeden önce Türkiye Selçuklu Saray ve Köşkleri, bazı Avrupalı 
araştırmacıların “…çok sayıda küçük tuhaf yapı… belki de av kulübesi ya da 
tarımsal işletim için üs” şeklindeki değerlendirmeleriyle tanınıyordu. Aynı gö-
rüş, Selçuklu köşklerinin bu “tuhaf”lığını Türklerin yarı-göçebe hayat tarzıyla 
ilişkilendiriyordu. Bugün okuduğumuzda bize de “tuhaf” gelen bu yorumları 
değiştirebilmek, Anadolu’nun dört bir yanında bin bir zahmetle Selçuklu Sa-
ray ve Köşklerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırmaların sayesinde mümkün 
olabildi.

Selçuklular vasıtasıyla Asya’dan Anadolu’ya tevarüs eden mimarlık biri-
kimi, Doğu’nun büyük medeniyet havzaları İran, Çin, Hint dünyası tecrübele-
rinden geçmiş, bilahare İslam coğrafyasında iç içe geçmiş kültür kaynaşma-
larının sonucu yeni kazanımlarla zenginleşerek çok özgün bir karakter ka-
zanmıştır. Bu da devletin merkezi olan sarayda ortaya konulmuştur. Saraylar, 
Selçuklu mimari birikiminin en rafine hususiyetlerinin sergilendiği mekânlar 
olmuştur. Bugüne adeta cesedi kalmış, kırık-dökük duvar kalıntılarından iba-
ret görüntülerinin aksine, kazılar sonucu ortaya çıkan Selçuklu Saray ve Köşk-
lerinin aslî durumlarından, mimari ve tezyinat açısından dönemin en gösterişli 
yapıları olduğu anlaşıldı. Kazılarla ortaya çıkarılan Selçuklu Sarayları, planları 
bakımından Türk Saray geleneğinin örneklerinden olan Gaznelilerin Leşger-i 
Bazar veya Osmanlıların Topkapı Sarayı gibi yapılar oldukları görüldü. Aynı 
kazılar şehir tasarımı açısından ise Kubadabad ve Keykubadiye gibi ‘Sultan 
Saray-Şehirleri’nin, tıpkı Asya’dakilere benzer şekilde kadim Türk şehir mo-
delinin İçkale, Esas Şehir, Avlak Banliyö gibi kısımlardan oluştuğunu gösterdi. 
Bugün müzelerimizin en gösterişli objeleri olan ‘Selçuklu Çinileri’, başta Kuba-
dabad olmak üzere Selçuklu Saraylarını dünya çapında haklı bir şöhrete ka-
vuşturdu. 

Harput, Diyarbakır, Malatya, Ani gibi merkezlerde ortaya çıkarılan ‘Yö-
netici Evleri’ ise bu geleneği taşra merkezlerinde de sürdüğünü anlamamızı 
sağladı. Alanya, Kayseri, Konya gibi farklı merkezlerde tespit edilen Selçuk-
lu Köşklerinin, ‘Şikârhane, Visak, Tâk’ gibi müstakil isimler ve işlevlere sahip 
oldukları anlaşıldı. Bu anlamda Selçuklu Emirlerinin ‘hane’leri hakkında çok 
ayrıntılı bilgilerimiz oldu. Bunların bazılarında gerçekleştirilen kazılar özenli 
dekorasyonlarıyla bu köşklerin, saraylarla yarışır bir özenle yapıldıklarını gös-
terdi.



Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Selçuk Üniversitesi

Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN
Kayseri

İl Kültür Ve Turizm Müdürü

Mimarlık tarihi çalışmalarında saray ve köşk, geniş bir kavram yelpaze-
si içerisinde ifade edilir. Bu tanımlamalar, saray ve köşkü mimari yapısından 
kaynaklanan bir kavrama oturtmaktan çok onu kullanış biçimi ve başka mi-
mari düzenlemelerle ilişkisi açısından tarif eder. Nitekim Selçuklu kaynakla-
rında sarayların yönetim binaları konusunda çok farklı isimler buluyoruz. Bar-
gâh, Dergâh, Devlethâne, İmâret, Dehliz, Eyvan, Meclis, Sofa, Divân, Cavsak 
gibi terimler aslında farklı bina türlerini değil, o binanın anlatılan olayın mef-
humuna uygun karşılığıdır. Köşklerin sınıflandırılmasında ve adlandırılmasın-
da diğer yapı türlerine oranla çok daha fazla değişken vardır. Köşkün saray 
külliyesine bağlı bir ünite olup olmadığı, sultana mı yoksa başka bir yöneticiye 
mi ait olduğu, hareketli ya da sabit oluşu, kullanıma ilişkin özel bir işleve sa-
hip olup olmadığı gibi birçok etken söz konusudur. ‘Yönetici Sınıfı evi’ anla-
mında konut/kasır/köşk/yalı/saray gibi farklı isimlerle tanımlanmış yapıları 
birbirinden ayırt etmemiz için anlamlı izahlara ihtiyacımız vardır. Bu izahlar 
yapılırken farklı birçok değişken de açıklanmak zorundadır. Nitekim Türkiye 
Selçuklu Köşkleri arasında ortak plana sahip ancak farklı ihtiyaçlara hizmet 
verebilen birçok örneği bulabiliyoruz. 

Elinizdeki kitapta, köşk ve sarayları bugüne kadar hiç değinilmemiş olan 
terminoloji ve tipoloji gibi boyutlarıyla ele alan çalışmaları bulacaksınız. Ayrı-
ca günümüze ulaşamamış saray ve köşkleri birincil kaynakların ışığında tahlil 
eden araştırmaları okuyabileceksiniz. Çalışmada Kubadabad, Alâiye, Keyku-
badiye gibi öncü kazılar, Ortaçağ Türk Dönemi Kazılarının abide isimleri Prof. 
Dr. Rüçhan Arık ve Prof. Dr. M. Oluş Arık tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca 
konunun şehircilik ve tarih boyutu, uzman akademisyenler tarafından ayrıntılı 
biçimde ele alınmıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya’da, Selçuk-
lu’nun adını taşıyan Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve 
Selçuklu Belediyesi birlikteliği ile gerçekleştirilen Selçuklu Dönemi Sarayları 
ve Köşkleri Sempozyumu ile dönemin sarayları ve köşkleri hakkında güncel 
verilerin yer aldığı bu kitabın oluşmasına destek veren Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı başta olmak üzere, değerli bildirileri ile desteklerini sunan hocalarımıza 
ve müze araştırmacılarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 



Preface
Before leading experts performed their researches and excavations with 

unique results, Turkey Seljuk Palace and Pavilions had been considered by some 
European researchers as “... a number of small strange structures ... perhaps the 
base for a hunting lodge or agricultural works”. The same view has associated 
this “strange” nature of the Seljuk pavilions with the semi-nomadic lifestyle of 
the Turks. Changing these comments, which seem “strange” to us today as we 
read them, has been possible thanks to the researches trying to reveal Seljuk 
Palaces and Pavilions all over Anatolia.

The architectural legacy inherited from Asia to Anatolia through the Sel-
juks passed through the experiences of Iran, China and the Indian world, which 
are the great civilization basins of the East, and gained a very unique character 
by enriching with new gains as a result of the intertwined cultural fusion in 
the Islamic geography, which was obviously reflected in palaces as being the 
center of the state with the most refined features of the Seljuk architectural ex-
perience. It can be understood from the original state of the Seljuk Palaces and 
Pavilions, which were unearthed as a result of the excavations, that they were 
the most spectacular structures of the period in terms of architecture and de-
coration, contrary to their today’s appearance consisting of ruins and destroyed 
wall remains. Seljuk Palaces unearthed through excavations were detected to 
be structures similar to the Ghaznavids Leşger-i Bazar or the Topkapı Palace of 
the Ottomans in terms of their plans, which are examples of the Turkish Palace 
tradition. In terms of city design, the same excavations revealed that the “Sultan 
Palace-Cities” such as Kubadabad and Keykubadiye, just like the ones in Asia, 
consisted of parts of the ancient Turkish city model such as Inner Castle, Main 
City and hunting ground. Today, “Seljuk Tiles”, the most spectacular objects of 
our museums, brought the Seljuk Palaces, especially Kubadabad, to a well-de-
served reputation worldwide.

The “Executive Houses”, which were unearthed in centers such as Harput, 
Diyarbakır, Malatya and Ani, made us understand that this tradition continued in 
rural centers, as well. It was understood that the Anatolian Seljuk Pavilions iden-
tified in different centers such as Alanya, Kayseri, and Konya had separate names 
and functions such as “Şikârhane, Visak, Tâk”. In this sense, we had very detailed 
information about the “households” of the Seljuk Emirs. Excavations carried out 
in some of them showed that these pavilions, with their elaborate decorations, 
were built with the same care as palaces.



Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Selcuk University

Chairman of Seljuks Research Center

Dr. Lecturer Şükrü DURSUN
Kayseri

Culture and Tourism Manager

Palaces and pavilions are expressed in a wide range of concepts in archi-
tectural history studies. These definitions describe them in terms of their usage 
and relation with other architectural arrangements rather than putting them into 
a concept related to architectural structure. As a matter of fact, we come acc-
ross very different names about the administrative buildings of palaces in Seljuk 
sources and terms such as Bargâh, Dergâh, Devlethâne, İmâret, Dehliz, Eyvan, 
Meclis, Sofa, Divân, Cavsak, which are not actually different types of buildings, 
but the equivalent of that building in accordance with the concept of the event 
described. There are many more variables in the classification and naming of 
the pavilions compared to other building types. There are many factors such 
as whether the mansion is a unit connected to the palace complex, whether it 
belongs to the sultan or another ruler, whether it is mobile or fixed, whether 
it has a special function for use. We need meaningful explanations in order to 
distinguish the buildings defined with different names such as residence / pa-
vilion / mansion / kiosk / palace in the sense of “Executive Class house” from 
each other. While making these explanations, many different variables have to 
be explained. As a matter of fact, we can find many examples of Seljuk Mansions 
that have a common plan but can serve different needs.

In this book, you will find works that deal with pavilions and palaces with 
dimensions such as terminology and typology, which have never been mentioned 
before. You will also be able to read studies that analyze palaces and mansions that 
have not survived to the present day in the light of primary sources. In the study, 
pioneering excavations such as Kubadabad, Alaiye and Keykubadiye have been eva-
luated by Prof. Dr. Rüçhan Arık and Prof. Dr.M. Oluş Arık, the monumental names 
of the Medieval Turkish Period excavations. In addition, the urbanism and historical 
dimension of the subject was discussed in detail by expert academicians.

We would like to express our endless gratitude to our professors and mu-
seum researchers, especially to Selcuk University Rector Prof. Dr. Metin Aksoy 
and Seljuk Mayor Ahmet Pekyatırmacı, for their valuable notifications and sup-
port for the Seljuk Period Palaces and Mansions Symposium, conducted with the 
collaboration of Selcuk University Seljuks Research Center and Selcuklu Muni-
cipality -both named after the Seljuks- and held in Konya, which was once the 
capital of the Anatolian Seljuk Empire, and for supporting the creation of this 
book, which includes up-to-date data on the palaces and pavilions of the period. 
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DİYARBAKIR

ARTUKLU SARAYI

Öz

Diyarbakır Artuklu Sarayı, Roma döneminde inşa edilen ve 
çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan Roma Sarayı’nın temelleri 
üzerine Hısnıkeyfâ (Hasankeyf) Artuklu Sultanı El-Salîh Nâsîrüd-
dîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed (1200-1222) dönemin-
de 1200-1222 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. 
Saray daha sonra Amid (Diyarbakır) merkezli kurulan devletler 
tarafından da kullanılmıştır. Osmanlı döneminde terk edilen sa-
ray bakımsızlıktan yıkılmıştır. 

Saray, 1961-62 yıllarında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından, 
2018-2019 yıllarında Prof. Dr. İrfan YILDIZ  tarafından yapılan 
kazılarda kısmen ortaya çıkarılmıştır. 

Artuklu Sarayı’nın divanhanesi avlulu, dört eyvanlı plan şe-
masına sahiptir. Eser, çini ve mozaik süslemeleri ile önemli bir 
yapı olmasına rağmen özellikle El-Cezeri’nin sibernetik ça-
lışmalarını yaptığı ve kitaplaştırdığı yer olması açısından dik-
kat çekmektedir. İslam medeniyetinin ünlü mühendislerinden 
Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz İsma’il bin er Rezzâz El-Cezeri aslen 
Cizreli olup mühendislik ile ilgili çalışmalarını Amid’de Artuklu 
Sarayı’nda yapmıştır. El- Cezeri “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘A-
meli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel” (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler 
ve Uygulamalar) adlı ünlü eserini de bu sarayda kaleme almış-
tır.  El- Cezeri 25 yıl bu sarayda çalışmıştır. Çalışmalarını ağırlıklı 
olarak Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Mu-
hammed (1200-1222) döneminde yapmıştır. Diyarbakır Artuklu 
Sarayı dünyada ilk robotları üreten El- Cezeri’nin yaşadığı ve ilk 
robotların üretildiği yer olması bakımından bilim tarihi açısından 
da önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Artuklu, Saray, El-Cezeri

DIYARBAKIR

ARTUKLU PALACE

Abstract

It is estimated that the Palace was built between the years 
1200-1222 during the period of Hısnıkeyfâ (Hasankeyf)  Artuklu 
Sultan Al-Salîh Nâsîrüddîn Abu’l-Feth Mahmud bin Muhammad 
(1200-1222) on the foundations of the Roman Palace, which was 
built in the Roman period and was destroyed for various reasons. 
The palace was later used also by the states founded in Amid (Di-
yarbakır). It was destroyed due to neglect after it was abandoned 
during the Ottoman period. 

The palace was partially unearthed during the excavations 
carried out by Prof. Dr. Oktay Aslanapa in 1961-62, and by Prof. Dr. 
Irfan YILDIZ in 2018-2019.

The divanhane of the Artuklu Palace has a plan scheme consist-
ing of a courtyard and four iwans. Although the work (the palace) 
is an important building with its tile and mosaic decorations, it at-
tracts attention especially for being the place where Al-Jazari made 
his cybernetic studies and published a book. One of the famous 
engineers of Islamic civilization, Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz Isma’il 
bin er Rezzâz Al-Jazari, whose family roots were originally from 
Cizre, carried out his engineering studies in Amid Artuklu Palace. 
Al-Jazari wrote his famous work named “El-Jami‘ Beyne’l-Ilm ve’l-
‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel “(Useful Information and Applications 
in Machine Building) in this palace. Al-Jazari worked in this pal-
ace for 25 years. He mainly carried out his works during the reign 
of Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmud bin Muhammad 
(1200-1222). Diyarbakır Artuklu Palace is also important for the his-
tory of science as it is the place where Al-Jazari who invented the 
first robots in the world, lived and produced the first robots.

Key Words: Diyarbakir, Artuklu, Palace, Al-Jazari
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1. Giriş

Diyarbakır Artuklu Sarayı adlı bu çalışma kapsamında öncel-
likle Artuklu Sarayı’nın mimari özellikleri hakkında bilgi verile-
cektir. Diyarbakır’a uğrayan seyyahların Artuklu Sarayı hakkın-
da verdikleri bilgiler aktarılacaktır. Ardından halen devam eden 
Amida Höyük üzerindeki Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı kazı 
çalışmaları tanıtılacaktır. Ayrıca sarayda 25 yıl çalışan ve siber-
nettik biliminin temellerini burada atan Bedi’üz- Zaman Ebû’l-
İzz İsma’il bin er Rezzâz El-Cezeri hakkında bilgi verilecektir. 
Sarayın plan şeması, mimarisi ve süsleme özellikleri anlatılacak, 
Yapılan kazı çalışmaları ve bu kazı çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan bulgular tanıtılacaktır. Ardından sarayın bilim tarihi açısın-
daki önemi vurgulanacaktır.

2. Diyarbakır Artuklu Sarayı

Diyarbakır Artuklu Sarayı, Diyarbakır Merkez Sur İlçesinde, 
İçkale Müze Kompleksi alanında Amida Höyük üzerindedir (Çi-
zim 1 – Foto 1-2).  

Diyarbakır Artuklu Sarayı Roma döneminde inşa edilen ve 
çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olan Roma Sarayı’nın temelleri 
üzerine Artuklular döneminde yeniden inşa edilmiştir. Artuklu 
Sarayı’nın hangi Artuklu Sultanı döneminde inşa edildiğine dair 
kesin bir bilgi yoktur. Ancak sarayda yapılan kazılarda bulunan 
sarayın selsebil kanallarındaki ve havuzun tabanındaki moza-
ikler Roma dönemi özelliği, çiniler ve çinilerdeki çift başlı kar-
tal motifi de Artuklu özelliğini göstermektedir. Çift başlı kartal 
motifi Artuklu Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd 
bin Muhammed’in arması olarak Diyarbakır’da kendisinin inşa 
ettiği eserlerde kullanılmıştır. Kazılarda çıkan sikkelerin çoğu 
Artuklu dönemine özellikle de El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth 
Mahmûd bin Muhammed’in (1200-1222) dönemine aittir.  Bu 
bilgilerden yola çıkarak sarayın Roma döneminde inşa edildi-
ğini ve daha sonraki dönemlerde onarılarak kullanıma devam 
edildiğini söyleyebiliriz. Eserin Hısnıkeyfâ (Hasankeyf)    Artuklu 
Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed 
(1200-1222) döneminde 1200-1222 yılları arasında Roma Sara-
yı’nın temelleri üzerine yeniden inşa edildiği tahmin edilmekte-
dir. Bundan dolayı eser, Artuklu Sarayı olarak adlandırılmış ve 
literatüre bu şekilde geçirilmiştir. Bu saray Diyarbakır merkezli 
kurulan devletler tarafında kullanılmış, Osmanlılar döneminde 
terk edilmiştir. 

1. Introduction

Within the scope of this study named Diyarbakır Artuklu Pal-
ace, first of all, information will be given about the architectural 
features of the Artuklu Palace, by including the information given 
by travelers visiting Diyarbakır, and introducing the ongoing exca-
vations of Diyarbakır Içkale Artuklu Palace on Amida Mound. In 
addition, Bedi’üz-Zaman Ebû’l-Izz Isma’il bin ar- Rezzaz Al-Jazari, 
who worked in the palace for 25 years and laid the foundations 
of cybernetics science here, will be introduced briefly. The plan 
scheme, architecture and decorative features of the palace will 
be explained, along with introducing the excavations and findings 
that have been found as a result of these excavations. Then, the 
importance of the palace in the history of science will be empha-
sized within the scope of context.

2. Diyarbakır Artuklu Palace

Diyarbakır Artuklu Palace is located on Amida Mound in the 
Içkale Museum Complex area in Diyarbakır Central Sur District 
(Drawing 1 – Photos 1-2).

Diyarbakır Artuklu Palace was rebuilt during the Artukid pe-
riod on the foundations of the Roman Palace, which was built in 
the Roman period and was destroyed for various reasons. There 
is no definite information about during which Artuklu Sultan the 
Artuklu Palace was built. While the mosaics in the fountain canals 
of the palace and the floor of the pool found during the excavations 
have the feature of the Roman period, tiles and the double-headed 
eagle motif on the tiles bear the traces of the Artukid feature. The 
double-headed eagle motif was used as the coat of arms of the 
Artukid Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Abu’l-Feth Mahmud bin Mu-
hammed in the works he built in Diyarbakır. Most of the coins 
unearthed in the excavations belong to the Artukid period, espe-
cially to the period of El-Salîh Nâsîrüddîn Abu’l-Feth Mahmud bin 
Muhammad (1200-1222). Based on this information, we can assert 
that the palace was built in the Roman period and repaired many 
times in later periods. It is estimated that the work was rebuilt 
on the foundations of the Roman Palace between 1200-1222 dur-
ing the reign of Hısnıkeyfâ (Hasankeyf) Artuklu Sultan El-Salîh 
Nâsîrüddîn Abu’l-Feth Mahmud bin Muhammad (1200-1222). For 
this reason, the work was named as Artuklu Palace and adopted 
into the literature in this way. This palace was used by the states 
established in Diyarbakır, but unfortunately abandoned during the 
Ottoman period.
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Foto 1- İçkale Amida Höyük Artuklu Sarayı’nın Genel Görünümü
Photo 1- Ickale Amida Mound, General View of Artuklu Palace
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Foto 2- İçkale Amida Höyük Artuklu Sarayı’nın Genel Görünümü, 2018 Kazıları Sonrası
Photo 2- Ickale Amida Mound, General View of Artuklu Palace, After 2018 Excavations
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Çizim 1- İçkale Artuklu Sarayı’nın Konumu
Drawing 1- Location of Ickale Artuklu Palace
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Eser, inşa edildiği dönemde güvenlik kaygısından dolayı et-
rafı surlarla çevrilmiştir. Sarayın etrafındaki surlar günümüze 
kısmen ulaşmıştır (Foto 1-2). Diyarbakır’ın ilk içkale surları ma-
hiyetinde olan Artuklu Sarayı etrafındaki surların Roma döne-
minde inşa edildiği tahmin edilmektedir. İçkale surları Mervani-
ler döneminde onarılarak bugünkü şeklini, almıştır. Eski içkale 
kuzey batı tarafında bulunan silindirik burçla dış kaleden ayrıl-
maktaydı. Silindirik burcun devamındaki içkale surları Artuklu 
Sarayını çevreleyen sur duvarlarıyla birleşmekteydi. Bu surların 
kalıntıları günümüzde kısmen mevcuttur.

1961-62 yıllarında arkeolojik kazısı yapılan sarayın dört ey-
vanlı, avlulu, selsebilli, havuzlu divanhanesi ve sarayın hamamı 
ortaya çıkartılmıştır (Çizim.2). 2018 sezonunda Diyarbakır Arke-
oloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Prof. Dr. İrfan YILDIZ’ın 
bilimsel danışmanlığında, 2019 yılında ise Prof. Dr. İrfan YILDIZ 
başkanlığında yapılan kazılarda sarayın divanhanesi, kabul salo-
nu ve bir odası ortaya çıkarılmıştır. (Çizim.3 – Foto 2-3). Ayrıca 
kazı çalışmaları esnasında Amida Höyük’ün içinde bulunan su 
kaynağı ve bu su kaynağına açılan tünel tespit edilmiştir (Foto 
4). Tünel aynı zamanda sarayın gizli kaçış tüneli konumunda-
dır.  Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan verilerden sarayın divan-
hanesinin avlulu, dört eyvanlı plan şemasına sahip olduğu ve 
divanhanenin selsebil ve havuzunun oldukça gösterişli, çini ve 
mozaiklerle bezeli olduğu, bu çini ve mozaiklerin kısmen tahrip 
olduğu anlaşılmıştır 1 (Çizim.2 – Foto 5-6).

Sarayın güney eyvanının güney duvarında bulunan selsebil 
günümüzde tamamen tahrip olmuştur. 1961-62 yıllarındaki ka-
zılarda sağlam bir şekilde ortaya çıkarılan selsebilin, önünden 
başlayan su kanalları, ortadaki geniş, iki yandakiler daha dar üç 
kol halinde eyvanı boydan boya geçerek avlunun tam ortasın-
da bulunan kare havuza ulaşmaktadır. Kare planlı havuzun tam 
ortasında da kare bir göbek içinde sekizgen fıskiye çukuru yer 
almaktadır. Su kanallarında ve havuzda cam küp, renkli taş mo-
zaik ve çini süslemeler kullanılmıştır 2 (Çizim.2 – Foto 5-6). 

 Sarayın havuzunun zemini küçük, renkli, cam ve taş küpler-
den oluşan mozaiklerle süslüdür. İç içe sıralanmış konturlar ha-
linde bir daire ve dört dilimli madalyondan ibaret geometrik ör-

1- Oktay Aslanapa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, XI/2, 
s. 10-18; Oktay Aslanapa, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara 
1991, s. 42-44; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1993, s. 192.

2- Ara Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul 1978, s. 
216-218; Ara Altun, “Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı”, Medeniyetler Mirası Diyarbakır 
Mimarisi, edt. İrfan Yıldız, Diyarbakır 2011, s. 123-139.

The building was surrounded by walls due to security con-
cerns when it was built, however, they have partially survived 
until today (Photos 1-2). It is estimated that the walls around the 
Artuklu Palace, which is the first inner castle walls of Diyarbakır, 
were built during the Roman period. The inner castle walls were 
repaired during the Marwanids period and took their present 
shape. The old inner castle was separated from the outer castle by 
a cylindrical bastion on the north west side. The inner castle walls, 
which are on the continuation of the cylindrical bastion, combines 
with the city walls surrounding the Artuklu Palace. Remains of 
these walls are partially present today.

A divanhane with four iwans, courtyards, fountains and pools, 
and the palace’s bathhouse were unearthed during the archeolog-
ical excavation of the palace, which was carried out in 1961-62 
(Drawing 2). The courthouse, reception hall and a room of the pal-
ace were unearthed in the excavation in 2018, under the presiden-
cy of Diyarbakır Archeology Museum and scientific consultancy 
of Prof. Dr. Irfan YILDIZ, and during the excavations conducted 
under the direction of Prof. Dr. Irfan YILDIZ in 2019 (Drawing 3 – 
Photos 2-3). In addition, , the water source on Amida Mound and 
the tunnel leading to this water source were determined during 
the excavations (Photo 4). The tunnel was also used as the palace’s 
secret escape tunnel. From the data revealed during the excava-
tions, it is understood that the divanhane of the palace had a plan 
with a courtyard, four iwans, and that the hall and its pool were 
quite spectacular, decorated with tiles and mosaics, though par-
tially destroyed1 (Drawing 2 – Photos 5-6).

The fountain on the south wall of the south iwan of the pal-
ace is completely destroyed today, though it was unearthed solidly 
during excavations in 1961-62. The fountain’s water channels pass 
through the iwan in the form of three branches, wide in the mid-
dle and narrower on both sides, and reach the square pool in the 
middle of the courtyard. In the middle of the square planned pool, 
there is an octagonal fountain in a square core. Glass cube, colored 
stone mosaics and tile decorations are used in the water channels 
and pool2 (Drawing 2 – Photo 5-6).

 The floor of the pool is decorated with small, colorful mosaics 
made of glass and stone cubes. The geometric pattern consisting 
of a circle and four-segment medallion in intertwined contours 

1- Oktay Aslanapa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, XI/2, 
pp. 10-18; Oktay Aslanapa, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, Anka-
ra 1991, pp. 42-44; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1993, p. 192.

2- Ara Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, Istanbul 1978, pp. 
216-218; Ara Altun, “Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı”, Medeniyetler Mirası Diyarbakır 
Mimarisi, edt. İrfan Yıldız, Diyarbakır 2011, pp. 123-139.
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Çizim 2- Artuklu Sarayı Planı, 1961-62 (M. Sözen’den)
Drawing 2- Artuklu Palace Plan, 1961-62 (by M. Sözen)
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Foto 3- İçkale Amida Höyük Artuklu Sarayı’nın Genel Görünümü, 2019 Kazıları Sonrası
Photo 3- Ickale Amida Mound, General View of Artuklu Palace, After 2019 Excavations
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Çizim 3- Artuklu Sarayı Planı, 2019 Yılı Kazıları Sonrası
Drawing 3- Artuklu Palace Plan, After 2019 Excavations 
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Foto 4- Artuklu Sarayı’na Çıkışı Sağlayan Tünel (Gizli Geçit)
Photo 4- The Tunnel (Secret Passage) that provides access to Artuklu Palace
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Foto 5- Artuklu Sarayı’nın Divanhanesindeki Selsebil ve Havuz  (1961 Demiriz’den)
Photo 5- The Fountain and Pool in the Divanhane of the Artuklu Palace (1961, by Demiriz) 

Foto 6- Artuklu Sarayı’nın Çini ve Mozaik Bezeli Havuzu, (1961 Y. Demiriz’den)
Photo 6- The Tile and Mosaic Decorated Pool of the Artuklu Palace, (1961, by M. Demiriz)
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nek alternatif olarak devam etmektedir. Dairelerin içine kırmızı, 
yeşil porfir levhalar yerleştirilmiş, diğer kısımlar renkli mozaikle 
kaplanmıştır. Her kenarda karşılıklı iki ördek ve balık figürleri-
ne yer verilmiştir. Mozaik küplerden taş olanlar yeşil, mavi, sarı, 
kırmız renklidir. Cam mozaikler ise altın, gümüş yaldızlı, siyah 
ve lacivert renklidir 3. Sarayın selsebilli, avlusu, havuzu ve bu kı-
sımlarda yeralan mozaikler ve çiniler günümüzde büyük oranda 
tahrip olmuştur (Foto 7-8-9).

1961-62 yıllarında yapılan kazı çalışmaları kapsamında sara-
yın hamamı kısmen ortaya çıkarılmıştır. Eser, hypocaust sistemli 
bir hamamdır. Fotoğraflardan hamamın inşasında tuğla malze-
me kullanıldığı anlaşılmaktadır. Artuklu Sarayı kazı çalışmala-
rında ortaya çıkan kalıntılarda sarayın kesme taş malzemeden 
inşa edildiği, mekanların duvarlarının toprak sıva ile sıvandığı, 
sarayın mekanlarının tonozlarla örtülü olduğu ve tonozlarda tuğ-
la malzemenin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kazı çalışmalarında 
ayrıca içkaleye geçişi sağlayan Artuklu kemerinin batı tarafından 
bulunan bir tünel (gizli yol) vasıtasıyla saraya ulaşıldığı anlaşıl-
mıştır (Foto 4). 

3. Seyahatnamelerde Artuklu Sarayı

Amid’e uğrayan seyyahların hemen hemen hepsi yönetim 
merkezi olan içkaleyi ziyaret etmiştir. Bir kısım seyyahlar içka-
ledeki Amida Höyük’ün üstünde bulunan Artuklu Sarayı hakkın-
da bilgi vermiştir.

1650’lerde Amid’i ziyaret eden Evliya Çelebi, içkaledeki sa-
ray hakkında bilgi verir. Evliya Çelebi, sarayın 150 oda ve bir-
çok divanhaneye sahip olduğunu,  saraya her vezirin birer oda, 
hamam, havuz yaptırdığından, sarayın kat kat süslü büyük bir 
saray konumuna geldiğinden bahseder. Çelebi, sarayın bütün 
pencerelerinin ve balkonlarının Dicle Nehri’ne, Dicle Sahrası’na 
ve Karatepe Vadisi’ne baktığını ve bunların güzel manzaraları 
olduğunu belirtir. Evliya Çelebi sarayın eski sultanlar tarafından 
yaptırılmış eski bir divanhanesi olduğunu ve bu divanhanenin 
bukalemunvari tarz nakışları ve süslemesinin olduğu, bu nakış-
ların Kahire’deki Sultan Kalavun’un divanhanesindeki nakışlarla 
ancak karşılaştırılabileceği bilgisini vermektedir4 Evliya Çelebi, 
anlatımında sarayın teraslar üzerinde yer aldığını ve saraya farklı 
dönemlerde birçok ilaveler yapıldığını aktarmaktadır. 

3- Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, s. 130.

4- Şefik Korkusuz, “ Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, İs-
tanbul 2003, s. 27; İrfan Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi 
Açısından Önemi”, Keşfi Kadîmden Vaz’ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, edt., İ. 
Özcoşar ve diğerleri, İstanbul 2019, s. 549.

continues alternatively. Red and green porphyry plates are placed 
inside the circles, while the other parts are covered with colored 
mosaics. There are two duck and fish figures on each side. Stone 
ones among mosaic cubes are colored in green, blue, yellow and 
red. Glass mosaics, on the other hand, are gold gilded, silver gilded, 
black and dark blue3. The basement of the palace, its courtyard, 
pool and the mosaics and tiles in these parts are in a largely de-
stroyed condition today (Photos 7-8-9).

The bath of the palace with hypocaust system is partially un-
earthed within the scope of excavations carried out in 1961-62. It is 
understood from the photographs that brick material was used in 
the construction of the bath. Artuklu Palace excavations have re-
vealed that the palace was built of cut stone, the walls of the rooms 
were plastered with soil, the rooms of the palace were covered 
with vaults and brick material was used in the vaults. During the 
excavations, it was also understood that the palace was reached 
through a tunnel (hidden road) on the west side of the Artuklu arch 
that provides passage to the inner castle (Photo 4).

3. Artuklu Palace in Travelogues

Almost all the travelers who stopped by Amid visited the cen-
tral castle, which was the administrative center, and some of them 
gave information about the Artuklu Palace located on the Amida 
Mound in the inner castle.

Evliya Çelebi, who visited Amid in the 1650s, gives informa-
tion about the palace in Ickale, and mentions that the palace had 
150 rooms and many divan halls, each vizier had one room, bath-
house, pool built in the palace, and that the palace became a large 
building decorated in layers. Çelebi states that all the windows and 
balconies of the palace overlooked the Tigris River, the Tigris Sa-
hara and the Karatepe Valley, which had beautiful views. Evliya 
Çelebi also informs that the palace was an old divan house built 
by the old sultans, this divanhane had chameleon-like embroidery 
and decoration, and that these embroideries could only be com-
pared with the embroidery of Sultan Kalavun in Cairo4. He also 
states that the palace was located on the terraces and that many 
additions were made to the palace in different periods.

3- Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, p. 130.

4- Şefik Korkusuz, “ Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, Is-
tanbul 2003, p. 27; İrfan Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi 
Açısından Önemi”, Keşfi Kadîmden Vaz’ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, edt., I. 
Özcoşar et al., Istanbul 2019, p. 549.
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Foto 7- Artuklu Sarayı’nın Divanhanesinde Bulunan  Selsebil ve Havuz (2019)
Photo 7- The Fountain and the Pool in the Divanhane of the Artuklu Palace (2019)
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Foto 8- Artuklu Sarayı’nın Çini ve Mozaik Bezeli  Havuzu (2019)
Photo 8- Tile and Mosaic Adorned Pool of the Artuklu Palace (2019)
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Foto 9- Artuklu Sarayı’nın Havuzunun İçindeki Taş Mozaikler (2019)
Photo 9- Stone Mosaics in the Pool of the Artuklu Palace (2019)
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1766 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden Niebuhr, paşanın içka-
lede oturduğunu, şehrin geçmiş zamandaki emirlerinin içkalede 
tepede bulunan sarayda oturduklarını ve bu sarayın yalnızca te-
mellerinin kalmış olduğu bilgisini vermektedir.5 

1816’da Amid’i ziyaret eden Buckingham, içkalenin bir kıs-
mının harap olduğunu ve harap olmuş yapılar içindeki Paşa Sa-
rayı’nın muhteşem olmaktan ziyade kullanışlı bir yapı olduğunu 
belirtir.6 19. yüzyıl sonunda şehri ziyaret eden Cuinet, saraydan 
bahsederek, sarayın büyük bir kısmının bakımsızlıktan dolayı 
kullanılmadığını ancak sarayın bulunduğu konumunun mimari 
etkisini güçlendirdiğini belirtmektedir.7 

4. Kazı Çalışmaları

2018 Yılı Kazı Çalışmaları:

Diyarbakır İli Sur İlçesi Cevat Paşa Mahallesi’nde yer alan 
Amida Höyük üzerine kurulmuş Artuklu Sarayı’nda Diyarbakır 
Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Prof. Dr. İrfan Yıldız’ın bilimsel 
danışmanlığında 10.09.2018 tarihinde kazı ve belgeleme çalışma-
ları başlamıştır. Çalışmalar 06.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 
Çalışmalar, alanlarında uzman 7 öğretim elemanı 2 uzman sanat 
tarihçi, 2 uzman arkeolog ve 8 işçinin katılımıyla gerçekleşmiş-
tir. Bu sezon çalışmalarında temizlik çalışmaları yapılmış, sarayın 
odasında ve kabul salonunda kazı çalışmaları yapılmıştır. Höyü-
ğün kuzeybatısına doğru sürdürülen temizlik çalışmaları esna-
sında yüzeyde çeşitli kaplara ait kaide parçaları ve üzerinde bit-
ki-yaprak bezemelerinin yer aldığı renkli sırlı seramik parçaları 
tespit edilmiştir. Kuzeydoğu yamacındaki temizlik çalışmaları sı-
rasında, lacivert zemin üzerine lale motifi kabartmalı bir parça bu-
lunmuştur. Doğu yamaçtaki temizlik çalışmaları sırasında yüzey 
buluntusu olarak muhtemelen önceki dönemlerden yüzeye yakın 
yerlerde kalan ve toprakla birlikte höyük akıntısı olarak yamaca 
inen üzeri desenli seramik parçaları bulunmuştur. Batı yamaçtaki 
temizlik çalışmalarında baş kısmı kopmuş, gövde ve ayak kısmı 
kalan çift başlı kartal figürlü bir parça bulunmuştur. Bu figürlü par-

5- Şefik Korkusuz, “ C. Nıebuhr’un Seyahat Havadisleri”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, 
İstanbul 2003, s. 51; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açı-
sından Önemi”, s. 549.

6- Şefik Korkusuz, “J.S. Buckingham Mezopotamya’da Yolculuklar”, Seyahatnamelerde 
Diyarbekir, İstanbul 2003, s. 96; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim 
Tarihi Açısından Önemi”, s. 549.

7- Şefik Korkusuz , “Vital Cuinet, Diyarbakır Merkez Sancağı”, Seyahatnamelerde Diyar-
bekir, İstanbul 2003, s. 62; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi 
Açısından Önemi”, s. 550.

Niebuhr, who visited Diyarbakır in 1766, informs that a pasha 
would live in the inner castle, that the rulers of the city in the past 
would reside in the palace on the hill in the inner castle and that 
only the foundations of this palace survived today5.

Buckingham, who visited Amid in 1816, states that a part of the 
inner castle was destroyed and the Pasha Palace among the ruined 
buildings was a useful structure rather than being magnificent6. 
Having visited the city at the end of the 19th century, Cuinet men-
tions that a large part of the palace was not used as it was destoyed 
over time, but the location of the palace strengthened its architec-
tural effect7.

4. Excavation Studies

2018 Excavation Works:

Excavation and documentation studies started on 10.09.2018 
under the scientific consultancy of Prof. Dr. Irfan Yıldız in the Ar-
tuklu Palace built on Amida Mound in the Cevat Paşa Neighbor-
hood of Sur District, Diyarbakır Province, under the presidency 
of the Diyarbakır Museum Directorate, and were completed on 
06.12.2018. The works were carried out with the participation of 7 
expert instructors, 2 expert art historians, 2 expert archaeologists 
and 8 workers, by performing cleaning works and excavations in 
the palace room and the reception hall. During the cleaning works 
carried out towards the northwest of the mound, plinths were 
found belonging to various vessels, together with colored glazed 
ceramic pieces with plant-leaf decorations on the surface and a 
piece with an embossed tulip motif on a dark blue background 
on the northeast slope. During the cleaning works on the east-
ern slope, patterned ceramic pieces were found that probably re-
mained close to the surface from previous periods and descended 
into the slope as the mound slided. A double-headed eagle figure 
piece was found on the western slope, with the head part broken 
off and the body and foot part remaining. This figured piece is one 
of the wall decorations of the divanhane section of the Artuklu 

5- Şefik Korkusuz, “ C. Nıebuhr’un Seyahat Havadisleri”, Seyahatnamelerde Diyarbekir, 
Istanbul 2003, p. 51; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açı-
sından Önemi”, p. 549.

6- Şefik Korkusuz, “J.S. Buckingham Mezopotamya’da Yolculuklar”, Seyahatnamelerde 
Diyarbekir, Istanbul 2003, p. 96; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim 
Tarihi Açısından Önemi”, p. 549.

7- Şefik Korkusuz , “Vital Cuinet, Diyarbakır Merkez Sancağı”, Seyahatnamelerde Diyar-
bekir, Istanbul 2003, p. 62; Yıldız, “ El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi 
Açısından Önemi”, p. 550.
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ça Artuklu Sarayı’nın divanhane bölümü duvar süslemelerinden-
dir. 1961-62 yılında yapılan kazılarda bu duvar süsü sarayın duva-
rında tespit edilmiş ancak daha sonraki yıllarda tahrip olmuştur.

2019 Yılı Kazı Çalışmaları:

Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazısı’nın 2019 yılı çalışma-
larına Prof. Dr. İrfan YILDIZ başkanlığında 25 Nisan 2019 tari-
hinde başlanmış, çalışmalar 17.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.  
Kazı çalışmasına sanat tarihçi, arkeolog, epigraf, mimar, ressam, 
coğrafyacı ve jeolog 12 öğretim elemanı katılmıştır. Çalışmalar 7 
arkeolog, 2 sanat tarihçi, 2 mimar, 2 restoratör, 1 antropolog, 10 
stajyer öğrenci ve 24 işçinin katılımı ile yapılmıştır. 2019 yılında, 
sarayın divanhanesinde, kabul salonunda, odasında ve tünelde  
kazı ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır (Foto 10).

H-I 15-17 Açması (Divanhane):

2018 yılı kazı sezonunda; höyüğün batı tarafında yapılan te-
mizlik çalışmaları sırasında yüzeyde az sayıda küçük mozaik ve 
sırlı tuğla parçalarının ortaya çıkması ile bu mekanın 1961 ve 1962 
yıllarında kazısı yapılan Artuklu Sarayı’na ait selsebilli, dört ey-
vanlı ve avluda mozaik ve çini süslemeli havuzu bulunan sarayın 
divanhane bölümü olduğu anlaşılmıştır. Temizlik çalışmaları de-
vam ederken havuzun su kanalı içinde yer alan cam teserralar-
dan oluşturulmuş mozaiklere rastlanılmış eski fotoğraflardan bu 
mozaiklerin 1961-62 kazılarında ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştır. 
1961-62 yıllarında yapılan kazılarda o dönemin yetersiz teknik 
imkânsızlıklarından dolayı gerekli koruma önlemleri alınma-
dığından mozaiklerin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Temizlik 
çalışmaları esnasında sarayın çinili, mozaik süslemeli havuzuna 
rastlanılmış, havuzun sekizgen formlu ağız kısmında 1961-1962 
yıllarında bulunan çinilerin tamamen tahrip olduğu ancak içerisi 
toprak ve molozlarla doldurulan havuzun içindeki çinilerin tama-
men tahrip olmadığı kalan kalıntılardan anlaşılmıştır. Havaların 
yağışlı olması ve kış mevsimi şartlarından dolayı alandaki çini ve 
mozaiklerin zarar görmemesi amacıyla bu açmada kazı çalışma-
ları yapılmamış alan koruma altına alınarak üzeri kapatılmıştır

2019 yılı kazı sezonunda divanhane bölümünde seviye inme 
çalışmalarıyla kazılara başlanmıştır. Seviye inme çalışmalarından 
sonra kare kaide üzerinde yer alan havuzun fıskiye kısmı tama-
men ortaya çıkarılmıştır. Sekizgen formlu fıskiyeyi oluşturan sır-

Palace. During the excavations in 1961-62, this wall ornament was 
detected on the wall of the palace, but it was destroyed in the fol-
lowing years.

2019 Excavation Works:

The Diyarbakır Ickale Artuklu Palace Excavation was started 
on 25 April 2019 under the presidency of Prof. Dr. Irfan YILDIZ 
and completed on 17.12.2019 with the participation of a team con-
sisting of 7 archaeologists, an epigrapher, 2 architects, 2 restorers, 
a painter, a geographer, 2 art historians, 1 anthropologist, 12 geol-
ogist lecturers,10 intern students and 24 workers, by covering the 
areas such as the courtroom, reception hall, a room and tunnel of 
the palace (Photo 10).

Trench H-I 15-17 (Divanhane):

During the cleaning works of 2018 excavation carried out on 
the west side of the mound, a small number of small mosaics and 
glazed brick fragments were unearthed on the surface, which 
indicates that this place was the divan hall section of the palace, 
which had a fountain, four iwans and a pool decorated with mo-
saics and tiles in the courtyard, belonging to the Artuklu Palace, 
excavated in 1961 and 1962. In addition, mosaics made of glass 
tesseras were recovered in the water channel of the pool, and 
it was understood from the old photographs that these mosaics 
were unearthed during the 1961-62 excavations. It was also de-
termined that the mosaics were damaged due to the insufficient 
technical impossibilities of that period. The tiled, mosaic decorated 
pool of the palace was detected during the cleaning works, and it 
was understood from the remaining parts that the tiles that could 
be seen present in the octagonal shaped rim of the pool in 1961-
1962 were completely destroyed, except for the tiles inside the 
pool, filled with soil and rubble. In order not to damage the tiles 
and mosaics in the area by the rainy weather and the conditions of 
the winter season, excavations were not carried out in this trench, 
but the area was protected and covered, instead.

In the 2019 excavation season, excavations started in the di-
vanhane section with ground lowering works, followed by com-
pletely unearthing the fountain part of the pool located on a square 
base. It was determined that the glazed bricks forming the octag-
onal fountain and the square body base were partially destroyed. 
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Foto 10- Artuklu Sarayı’nın 2019 Kazı Çalışmaları Sonucunda Ortaya Çıkarılan Mekanları
Photo 10- The Spaces of the Artuklu Palace Uncovered as a Result of the 2019 Excavations
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lı tuğlalar ile kare gövdeli kaidenin kısmen tahrip olduğu tespit 
edilmiştir.  Akabinden sekizgen formlu havuzun zeminine ulaşıl-
mıştır. Havuzun zemininde yer alan cam mozaikler (tesserralar) 
ortaya çıkarılmıştır. Cam mozaiklerin de büyük oranda tahrip ol-
duğu belirlenmiştir. Havuzu çevreleyen ve Artuklular dönemin-
deki onarımlarda buraya yerleştirildiği düşünülen sırlı tuğlaların 
da hasar gördüğü ve renklerinde bozulmaların olduğu tespit edil-
miştir. Devam eden seviye inme çalışmalarından sonra, selse-
bilden akan suyu havuza ulaştıran su kanalları tamamen ortaya 
çıkarılmıştır. Bu kanallardan doğu aksındakinin yarıya yakınının 
tahrip olduğu, kanalların zeminlerinde yer alan cam mozaiklerin 
de hasar gördüğü belirlenmiştir (Foto 11). Dört eyvanlı haçvari pla-
na sahip olan divanhane kısmının doğu ve batı eyvanlarının giriş 
bölümlerine 1962 yılı onarımında duvar örülerek buraların kapa-
tıldığı anlaşılmaktadır. Havuzun doğu ve batı aksında yapılan kazı 
çalışmalarında zemine ulaşılmıştır. Blok kalker taşlarla döşenmiş 
zeminin yer yer tahrip olduğu taşlarının söküldüğü görülmüştür. 
Havuzun kuzey ve güney eyvanları diğer iki eyvana göre daha 
büyük tutulmuştur. Doğu, batı ve kuzey eyvanlarının kalker taşı 
döşeli zemin döşemelerinin büyük oranda sağlam kaldığı, güney 
eyvanının zemin döşeme taşlarının büyük oranda tahrip olduğu 
tespit edilmiştir (Foto 11). Güney eyvanında selsebilin bulunduğu 
alanda yer alan ve üzerinde sırlı tuğlaların olduğu platformun 
doğu bölümünde zemine döşenmiş firuze, yeşil, lacivert ve kah-
verengi sırlı, altıgen ve sekiz kollu yıldız formlu çiniler tespit edil-
miştir. Ancak platformun batı bölümünün zeminindeki çinilerin 
yerlerinden söküldüğü kalan izlerden anlaşılmıştır.

I-İ 15-17 Açması (Saray Odası):

2018 yılı kazı çalışmalarında; sarayın divanhanesinin doğu-
sunda bulunan mekanda yapılan çalışmalarda saraya ait odalar-
dan biri tespit edilmiştir. Odanın düzgün kesme taş malzemeden 
inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu oda, batı taraftan divanhaneye bir 
kapıyla açılmaktadır. Odanın kuzey duvarında kabul salonuna 
açılan bir kapı ve iki pencere mevcuttur. Bu kapı ve pencerele-
rin sonraki dönemde muhtemelen Osmanlı döneminde içlerine 
tuğla örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır. Kuzey duvarının or-
tasında içinde pişmiş topraktan künklerin olduğu saraya getiri-
len suyun dağıtım sistemi tespit edilmiştir. Bu su dağıtım sistemi 
sarayda yaşayan ünlü mühendis El Cezeri’ye ait olmalıdır (Foto 
12). 2018 yılı çalışmalarında ilk etapta açmanın güneyinde seviye 
inme çalışmaları yapılmıştır. Seviye inme çalışmaları esnasında 
güneybatı yönünde başlangıç kotundan 1.35 m derinlikte blok taş 
döşeme zeminin izine rastlanmıştır. Döşemenin kuzey ve batı 

Subsequently, the floor of the octagonal pool was reached, where 
glass mosaics (tesseras) were unearthed. It has been determined 
that the glass mosaics have also been distorted and destroyed to 
a great extent, as well as the glazed bricks surrounding the pool, 
which were thought to have been placed here during the repairs 
in the Artukid period. After the ongoing ground lowering studies, 
the water channels that drain away the fountain water into the 
pool were completely unearthed, and it was determined that al-
most half of these channels on the east axis were destroyed, as 
the glass mosaics on the floor of the channels were also damaged 
(Photo 11). It is understood that the entrance sections of the east 
and west iwans of the divanhane, which has a cross-like plan with 
four iwans, were closed with stone masonry during the repairs 
in 1962. The ground was revealed during the excavations carried 
out on the east and west axis of the pool. It was also observed 
that the floor paved with block limestone stones was destroyed in 
places, as the stones were removed. It’s remarkable that the north 
and south iwans of the pool are designed larger than other two 
iwans. It was found out that the limestone paved floor pavements 
of the east, west and northern iwans remained intact, while the 
flooring stones of the south iwan were largely destroyed (Photo 
11). Turquoise, green, dark blue and brown glazed, hexagonal and 
eight-armed star shaped tiles were recovered on the ground in the 
eastern part of the platform, which is located in the area where the 
fountain of the south iwan is located. However, it is understood 
from the remaining traces that the tiles on the floor of the western 
part of the platform were dismantled.

Trench I-I 15-17 (Palace Room):

One of the rooms belonging to the palace was identified during 
the 2018 excavations carried out in the room located to the east of 
the courthouse of the palace. The room, built of smooth cut Stone, 
opens to the sofa from the west side through a door. There is a 
door opening to the reception hall and two windows on the north 
wall of the room. It is understood that these doors and windows 
were closed by building bricks in the later period, probably during 
the Ottoman period. The distribution system of the water brought 
to the palace with terracotta pipes in the middle of the north wall 
should belong to the famous engineer Al-Jazari, who lived in the 
palace (Photo 12). In the first phase of the 2018 studies, ground 
lowering works were carried out in the south of the trench, where 
traces of the block stone floor at a depth of 1.35 m. from the starting 
elevation were found extending in the southwest direction. It was 
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Foto 11- Artuklu Sarayı’nın Divanhanesi (H-I:13-17 Açması)
Photo 11- The Divanhane of the Artuklu Palace (Trench H-I: 13-17)
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Foto 12- Artuklu Sarayı’nın Odalarından Biri (I-İ 115-17 Açması) ve Saraya Getirilen Suyun Dağıtım Sistemi
Photo 12- One of the Rooms of the Artuklu Palace (Trench I-İ 115-17) and the Water Distribution System of the Palace
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duvarlarından itibaren içe doğru devam ettiği,  batı taraftaki taş 
döşemenin batı duvarı boyunca bir sıra halinde devam ettiği ve 
devamının olmadığı tespit edilmiştir. Bu döşemenin Artuklu dö-
nemine ait olduğu anlaşılmıştır (Foto 12).  

2019 yılı kazı çalışmalarında; açmanın (odanın) güneyinde taş 
zeminin devam edip etmediğini tespit etmek amacıyla 1.50 x1.50 
m ebatlarında bir sondaj (araştırma) çukuru açılmıştır. Sondaj ça-
lışması sırasında başlangıç kodundan 3.30 m derinlikte, Artuklu 
dönemi döşemesinden 0.50 m düşük kotta kalker taşının kulla-
nıldığı taş zemin döşemeye rastlanılmıştır. Taş zeminin doğu-ba-
tı aksında ve güney yönüne doğru devam ettiği tespit edilmiştir 
(Foto 12). Bu döşemeninin Roma döneminden önceki döneme ait 
sarayın döşemesi olduğu tahmin edilmektedir. I-İ 15-17 açmasın-
daki kazı çalışmalarında; amorf nitelikte sırlı-sırsız seramik par-
çaları sikkeler, obsidyen, cam tesseralar bulunmuştur. 

I-İ 13-15, 15-17, İ-J 13-15 Açmaları (Kabul Salonu):

2018 yılı kazı çalışmalarında; sarayın kabul salonunun bulun-
duğu alanda (I-İ 13-15 ve I-İ 15-17 açmalarında) yapılan çalışma-
larda Açma genelinde yoğun bir taş ve moloz katmanı bulundu-
ğundan taşların etrafı temizlenerek gerekli belgeleme çalışmaları 
yapılarak taşlar alandan çıkarılmıştır. Açmadan çıkarılan taş-
lardan düzgün kesme taş olanlara numara verilerek ayrı olarak 
istiflenmiştir (Foto 13).  Çalışmalar devam edince daha sonradan 
yapıldığı tahmin edilen toprak sıvalı zemine ve bir taş sütun ka-
idesine rastlanılmıştır (Foto 14). Bu sütunun doğu tarafından me-
kanın örtüsünde kullanılan sağlam tuğlalar bulunmuştur. 2019 
kazı çalışmalarında kabul salonunun I-İ 15-17 nolu açmanın ku-
zey bölümünde seviye inme çalışmaları devam ederken toprak 
sıvalı zemin döşemesine rastlanılmıştır. Zeminin güneye doğru 
devam ettiği tespit edildiğinden çalışmalar burada yoğunlaştırıl-
mıştır. Kuzey aksına doğru devam eden seviye eşitleme çalışma-
ları sonucunda toprak sıvalı zemin döşemesinin devam etmediği, 
Kuzey-güney yönünde ortalama 6.00 m kadar devam ettiği son-
rasının tamamen tahrip olduğu tespit edilmiştir. Döşemenin daha 
fazla hasar görmemesi için kontürleri sıvanarak dondurma işlemi 
yapılmıştır (Foto 15).  Açmanın güney tarafında kabul salonunun 
güney duvarının ortasında tuğla malzemeneden yapılmış ve için-
de pişmiş topraktan yapılan su künklerinin bulunduğu su dağıtım 
sistemi ortaya çıkarılmıştır. Amida Höyük’ün içinde bulunan su 
kanağından saraya çıkarılan su bu sistem sayesinde saraya dağı-
tılmıştır. Bu su dağıtım sistemi sarayın inşa edildiği dönemde sa-
rayda yaşayan ünlü mühendis El Cezeri’ye ait olmalıdır (Foto 16).  

also determined that the pavement continues inwards from the 
north and west walls, and the stone pavement on the west side 
continues in a row along the western wall, up to a certain extend. 
It is understood that this floor belongs to the Artuklu period (Photo 
12).

In the 2019 excavations; a sounding (research) pit of 1.50 x1.50 
m was dug in order to determine whether the stone floor contin-
ues in the south of the trench (room), and stone floor pavement 
with limestone was detected at a depth of 3.30 m from the starting 
level, extending on the east-west axis and towards the south, 0.50 
m lower than the Artuklu period flooring (Photo 12). This floor is 
estimated to be the floor of the palace built before the Roman pe-
riod. Among the finds in the excavations in Trench I-İ 15-17 are 
amorphous glazed and unglazed ceramic pieces, coins, obsidian, 
glass tessera, etc.

Trenches I-I 13-15, 15-17, I-J 13-15 (Reception Hall):

In 2018 excavations, a dense layer of stones and debris found 
throughout the trenches in the area, where the reception hall of the 
palace is located (trenches I-I 13-15 and I-I 15-17), were removed 
just after carrying out the necessary documentation. Among the 
stones removed from the trench, smooth cut stones were stacked 
separately by enumerating (Photo 13). As the works continued, a 
soil plastered floor and a stone column base were found (Photo 14). 
Solid bricks used for the covering of the room were detected on 
the east side of this column. Likewise, during the 2019 excavations, 
soil plastered floor was determined in the northern part of the re-
ception hall, the trench I-I 15-17, while the ground lowering works 
were continuing. Since it was determined that the floor continues 
to the south, the studies have been concentrated here. As a result 
of the ground lowering works continuing towards the north axis, 
it was determined that the soil plastered floor pavement did not 
continue, apart from 6.00 m in the north-south direction, and the 
rest was completely destroyed. In order to prevent further damage 
to the floor, the contours were plastered so as to apply freezing 
(Photo 15).  On the south side of the trench, in the middle of the 
south wall of the reception hall, a water distribution system made 
of brick material and containing terracotta water pipes was re-
vealed. The water extracted to the palace from the water source in 
Amida Mound was distributed to the palace thanks to this system, 
which must belong to the famous engineer Al-Jazari, who lived in 
the palace at the time the palace was built (Photo 16).
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Foto 13- Artuklu Sarayı’nın Kabul Salonu (I-İ 13-15 ile I-İ15 -17 Açmaları), 2018 Yılı Çalışmaları
Photo 13- Reception Hall of Artuklu Palace (Trench I-İ 13-15 and I-I15 -17) 2018 Excavations
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Foto 14- Artuklu Sarayı’nın Kabul Salonu (I-İ 13-15, İ15 -17 Açmaları), 2018 Yılı Çalışmaları Sonrası
Photo 14- Reception Hall of Artuklu Palace (Trenchs I-İ 13-15, I15 -17), After 2018 Works
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Foto 15- Artuklu Sarayı’nın Kabul Salonu (I-İ 13-15, İ15 -17 Açmaları), 2019 Yılı Çalışmaları Sonrası
Photo 15- Reception Hall of Artuklu Palace (Trenchs I-İ 13-15, I15 -17), After 2019 Works

Foto 16- Artuklu Sarayı’nın Kabul Salonu (I-İ 13-15, İ15 -17 Açmaları), 2019 Yılı Çalışmaları Sonrası
Photo 16- Reception Hall of Artuklu Palace (Trenchs I-İ 13-15, I15 -17), After 2019 Works
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2019 kazı çalışmalarında açmanın kuzey bölümünde sevi-
ye inme çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar güney yönüne 
doğru devam etmiştir. kabul salonunun I-İ 13-15 nolu açmasına 
denk gelen kısmında yapılan çalışmalarda, açmayı sınırlandıran 
doğu ve güney kesitlerinde duvar izine rastlanmazken, açmanın 
batısını sınırlandıran kesitte yapı izine rastlanmıştır. Kuzey-gü-
ney yönünde uzanan yapı duvarının kuzeybatı yönünde uzandığı 
tespit edilmiştir.  Düzgün kesme taşla örülü duvarın yüksekliği 
yaklaşık 0.60 m olarak ölçülmüştür. Duvarın zeminle birleştiği 
bölümde kalker döşeme taşının bir parçası insütü halinde bulun-
muştur. Bu mekânın zeminin de Artuklu döneminde kalker taş 
döşeli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak açmanın diğer bölümlerin-
de zeminde kalker döşeme taşı bulunamamıştır. Çalışmalar so-
nucunda açmanın sınırları içerisinde bulunan kabul salonunun 
bütün duvarları ortaya çıkarılmıştır (Foto 16).  Açmanın güney-
doğu sınırında bulunan duvarlar buraya 1948 yıllında su depola-
rı inşa edildiğinden tamamen tahrip edilmiştir. Kazı çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkarılan kabul salonunun tüm duvarlarının 
konservasyonu yapılmıştır. Açmanın kuzey tarafında yapılan ça-
lışmalarda çinili bir ocağın temel kalıntıları tespit edilmiştir. Ka-
bul salonunun içinde kuzey tarafta çinili bir ocak olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu alanda yapılan kazı çalışmalarında; çok sayıda amorf 
nitelikte sırlı-sırsız seramik parçaları, sikkeler, obsidyen ve cam 
tesseralar ele geçirilmiştir.

İ-J 13-15 Açmasında, 2019 yılında kazı çalışmaları yapılmış-
tır. Açmanın kabul salonuna denk gelen kısmında yapılan seviye 
inme çalışmaları esnasında taş yığınlarına rastlandığından taş-
ların yapıya ait olup olmadığını anlamak amacıyla taşların etrafı 
açılarak taşlar ortaya çıkarılmıştır. Yapıya ait olmadığı ve sonra-
dan bu alana alındığı belirlenen taşlardan kesme taş niteliğinde 
olanlar numaralandırılarak bütün taşlar alandan kaldırılmıştır. 
Kazı çalışmaları esnasında insütü halde 0.14 x 0.24 m ölçülerin-
de künk parçası bulunmuştur. Kazı çalışmaları sırasında, açma-
nın güneyinde su depolarının kontrol odasının önünde, başlangıç 
seviyesinden 2.06 m derinlikte yüzeyi toprak harçla sıvalı duvar 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda kabul 
salonunun bu açmada bulunan duvarları tamamen ortaya çıka-
rılmıştır (Foto 17).  1946-47 ve 1957 yıllarında su depolarının ve 
su deposu kontrol odasının yapımı sırasında İ-J 13-15 açmasının 
bulunduğu alanın tamamen kazıldığı ve alana demir su borula-
rının döşendiği tespit edilmiştir. Bu çalışmalar esnasında kabul 
salonunun duvarlarının ve kalker taşı döşeli zemin döşemesinin 
tahrip edildiği belirlenmiştir. Döşeme taşlarının söküldüğü toprak 
zemindeki izlerden anlaşılmaktadır. Kazı çalışmaları sonrası bu 

The 2019 excavations started in the northern part of the trench 
and continued towards the south. During the studies carried out in 
the trench I-I 13-15 of the reception hall, no wall traces were found 
on the east and south sections of the trench, while traces of struc-
tures were found in the section limiting the west of the trench. It 
was found that the building wall extending in the north-south di-
rection continues in the northwest direction. The height of the wall 
built with cut stone was approximately 0.60 m. In the part where 
the wall meets the floor, a piece of limestone pavement was found 
in-situ. It is understood that the floor of this place was also paved 
with limestone in the Artuklu period. However, limestone pave-
ment was not found on the ground in other parts of the trench. As 
a result of the studies, all the walls of the reception hall within the 
boundaries of the trench were unearthed successfully (Photo 16). 
The walls on the southeast border of the trench were completely 
destroyed in 1948, as water tanks were built here. All of the re-
ception hall walls unearthed as a result of the excavations were 
conserved. The foundation remains of a tiled hearth were found 
during the work carried out on the north side of the trench. In the 
excavations carried out in this area; many amorphous glazed and 
unglazed ceramic pieces, coins, obsidian and glass tesseras were 
found.

Excavations were conducted in Trench I-J 13-15 in 2019. Since 
stone piles were detected during the ground lowering works car-
ried out in the part of the trench that coincided with the reception 
hall, the stones were unearthed in order to understand whether 
they belong to the building. Among the stones that were identified 
as not belonging to the building, but transferred later into this area, 
the cut stones were numbered followed by removing all other 
stones from the area. During the excavations, a piece of pipe drain 
with the size of 0.14 x 0.24 m was found in-situ, together with the 
remains of a wall plastered with soil mortar at a depth of 2.06 m. 
from the ground level, in front of the water reservoirs and water 
tank control room in the south of the trench. The walls of the re-
ception hall in this trench were completely unearthed through the 
later excavations (Photo 17). During the construction of the water 
tanks and water tank control room in 1946-47 and 1957, the area 
where the I-J 13-15 trench was located was completely excavated 
and iron water pipes were laid in the area. During these studies, it 
was determined that the walls of the reception hall and the lime-
stone floor covering were destroyed, and the paving stones were 
removed as understood from the traces on the soil floor. In addi-
tion, the building walls in this trench were completely unearthed, 
and then plastered with earthen plaster. It has been determined 
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açmadaki yapı duvarları tamamen ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar 
toprak sıva ile sıvanmıştır. Çalışmalarda izleri ve kısmen kalın-
tıları bulunan kalker taş döşemenin Artuklu döneminde yapıl-
dığı anlaşılmıştır. Açmanın güney tarafında su deposu kumanda 
odasının önünde tespit edilen ve Artuklu dönemi döşemesinden 
-1.35 m. seviyesinde olan toprak sıvanın Roma dönemi sarayına 
ait döşeme olduğu tahmin edilmiştir (Foto 17). Kazı çalışmalarında 
ortaya çıkan verilerden bu açmada çıkan mekânın sarayın kabul 
salonunun devamı olduğu tespit edilmiştir (Foto 16-17). İ-J 13-15 
açmasındaki kazı çalışmaları esnasında çok sayıda sırlı-sırsız se-
ramik parçaları künk parçası, sikkeler, obsidyen ve mozaik (tes-
serra) parçaları bulunmuştur. 

Yapılan kazılar sonucunda sarayın kabul salonu tamamen 
ortaya çıkarılmıştır. Salonun çokgen planlı olduğu, kuzey tarafta 
çinili bir ocağının olduğu anlaşılmıştır. Kabul salonunun inşasın-
da kesme taş ve kabayonu taş malzeme kullanıldığı anlaşılmış-
tır. Kabul salonunun duvarları toprak harçla sıvanmıştır. Salonun 
zemininin Artuklu döneminde kalker taş döşeli olduğu Osmanlı 
döneminde ise sıvandığı tespit edilmiştir.

Saraya Çıkışı Sağlayan Tünel ve Su Kanalı:

2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında Amida Höyük’te yapılan 
temizlik çalışmaları esnasında höyüğün güneydoğu tarafında hö-
yüğün içinde bir tünele ve bu tünelin içinde bir su kaynağına rast-
lanılmıştır (Foto 18-19). Bu tünelin kaynaklarda geçen ve Artuklu 
sarayına çıkışı sağlayan tünel olduğu kanaatine varılmıştır. Tünelin 
bir kolu içkaledeki yapılara açılırken diğer kolu da dışarıya İçka-
le Camii tarafına açılmaktadır. Tünel 1.50 m genişliğinde, yaklaşık 
olarak 2.00 m yüksekliğinde ve mevcut haliyle 22 m uzunluğun-
dadır (Foto 20). Yapılan incelemelerden saraya kadar uzanan tüne-
lin Cumhuriyet döneminde yirmi beşinci metresine duvar örülerek 
sarayla olan bağlantısının kesildiği anlaşılmaktadır. (Höyüğün altın-
daki su kaynağına da açılan bu tünelin Roma döneminde yapıldığı 
tespit edilmiştir. Söz konusu bu su kanalları ve suyolunun erken 
dönemlerden günümüze kadar kullanılmış olabileceği düşünül-
mektedir. Günümüzde İçkale Camii’nin suyu, Arbedeş Çeşme-
si’nin suyu höyüğün içindeki bu su kaynağından sağlanmaktadır. 
Burada bulunan bu su kaynaklarının önemli bir özelliği de Artuklu 
Sarayı’nda yetişen El-Cezeri’nin mühendislik fikrine katkı sunma-
sıdır. El-Cezeri suyu yukarı çıkartan otomatlarıyla (robotlarıyla) bu 
su kaynağından Artuklu Sarayına su çıkarmıştır. Saraydaki su sis-
temine ait kalıntılar da bu iddiayı güçlendirmektedir. 

that the limestone pavement survived in partial remains were 
built during the Artuklu period. Soil plaster detected in front of 
the water tank control room on the south side of the trench and 
-1.35 m down the Artuklu period flooring is estimated to be the 
floor of the Roman palace (Photo 17). From the data obtained dur-
ing the excavations, it was determined that the room unearthed in 
this trench was the continuation of the reception hall of the pal-
ace (Photo 16-17). During the excavations in trench I-J 13-15, many 
glazed-unglazed ceramic pieces, pipe drain pieces, coins, obsidian 
and mosaic (tessera) pieces were found.

As a result of excavations, the reception hall of the palace was 
completely unearthed and revealed that the hall has a polygonal 
plan and there is a tiled hearth on the north side. It was found that 
cut stone and pitch-faced stone materials were used in the con-
struction of the reception hall, whose walls were plastered with 
soil mortar. It was determined that the floor of the hall was paved 
with limestone in the Artuklu period and plastered in the Ottoman 
period.

Tunnel and Water Channel Providing Access to the Palace:

As part of the 2018 excavation works, a tunnel in the southeast 
of the mound and a water source in this tunnel were determined 
during the cleaning works in Amida Mound (Photos 18-19). It has 
been concluded that this tunnel would provide access to the Ar-
tuklu Palace, as stated in the sources. While one arm of the tunnel 
opens to the buildings in the inner castle, the other arm opens out 
towards the Ickale Mosque. The tunnel is 1.50 m. wide, approxi-
mately 2.00 m. high, and currently 22 m. long (Photo 20). It is un-
derstood from the examinations that the connection of the tunnel 
with the palace was cut off by a wall built on twenty-five m. point 
during the Republic period. (This tunnel, which also opens to the 
water source under the mound, was found to be built in the Roman 
period). It is thought that these water channels and watercourses 
may have been used from early periods until today. This water 
source in the mound still supplies water for the Ickale Mosque and 
the Arbedeş Fountain. Another important feature of these water 
resources here is that they contributed to the engineering projects 
of Al-Jazari, who grew up in the Artuklu Palace, in such a manner 
that Al-Jazari extracted water for the Artuklu Palace with his auto-
mat (robots) that raise the water level, which is indeed confirmed 
by the remains of the water system in the palace.
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Foto 17- Artuklu Sarayı’nın Kabul Salonu (İ-J 13-15 Açması), 2019 Yılı Çalışmaları Sonrası
Photo 17- Artuklu Palace’s Reception Hall (İ-J 13-15 Trench), After 2019 Works
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Foto 18- Höyüğün Güneydoğusunda bulunan ve Artuklu Sarayı’na
Çıkışı Sağlayan Tünelin (Gizli Geçitin) Giriş Bölümü

Photo 18- The Entrance Section of the Tunnel (Secret Passage), which is located
in the southeast of the mound and provides access to the Artuklu Palace
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Foto 19- Artuklu Sarayı’na Çıkışı Sağlayan Tünelin (Gizli Geçitin) İçinde Bulunan Su Kaynağı
 Photo 19- The Water Source Inside the Tunnel (Secret Passage) that provides access to the Artuklu Palace
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Foto 20- Artuklu Sarayı’na Ait Kaçış Tüneli (Gizli Geçit, Su Yolu)
Photo 20- Escape Tunnel of Artuklu Palace (Secret Passage, Waterway)
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2019 yılı kazı çalışmaları kapsamında tünelin zemininde yer 
alan toprak ve taş yığınları dışarıya çıkarıldıktan sonra tünelde kazı 
çalışmalarına başlandı. Tünelin yüzeyinde yer alan gevşek toprak 
tabakası alınarak tünel içinde seviye düzeltilmesi yapıldı. 25.00 m 
uzunluğundaki tünelin tamamında temel seviyesine ulaşıldığı için 
kazı çalışmaları sonlandırıldı(Foto 20-21). Tünelin üst örtüsünün 
ağırlığını almak ve taş düşmesini engellemek, ve bölgede meyda-
na gelen depremlerden tünelin herhangi bir hasar görmemesi için 
tünelin giriş kapısından başlanarak kuzey yönüne doğru 10 m’lik 
mesafeye kadar  askılama çalışması yapıldı (Foto 22). 

5. El-Cezeri

Bedi’üz- Zaman Ebû’l-İzz İsma’il bin er Rezzâz El-Cezeri’nin 
yaşamı hakkında kaynaklarda pek bir bilgiye ulaşılamamaktadır. El 
Cezri’nin biyografisini kendi kaleme aldığı kitabının ilk sayfasında 
verdiği bilgilerden öğrenebiliyoruz bunun dışında herhangi bir bilgi 
mevcut değildir. El Cezeri “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî 
Sınaâti’l-Hiyel” adlı kitabının ilk sayfasında aslen Cizreli olduğunu ve 
Diyarbakır’da Artuklu Sarayı’nda çalıştığını kitabını burada Diyarba-
kır Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed 
bin Kara Arslan bin Davûd bin Sukmân bin Artuk’un (1200-1222) 
isteği üzerine yazdığını belirtmektedir.  El-Cezeri  25 yıl boyunca 
Artuklu Sarayı’nda hizmet vermiştir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak 
Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed 
(1200-1222) döneminde yapmıştır. Ancak El-Cezeri Melik Salih’in 
babası Nureddin Muhammed bin Kara Aslan (1167-1185) ve kardeşi 
Kutbeddin II. Sökmen (1185-1200) zamanında da Artuklu Sarayı’nda 
çalıştığını kitabında belirtmektedir. Bedî‘ûz-Zamân Ebû’l-‘İzz İsma‘il 
bin er-Razzâz El-Cezerî, Diyarbakır Artuklu Sarayında çalışırken 
El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd için bazı tasarımlar yaptı-
ğını bu çalışmaları sultana gösterdiğini, sultanın bu çalışmalarını çok 
beğendiğini ve kendisinden bu çalışmalarını bir kitapta toplaması-
nı istediğini belirtmektedir. Diyarbakır Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn 
Ebû’l-Feth Mahmûd bin Muhammed bin Kara Arslan bin Davûd bin 
Sukmân bin Artuk’un (1200-1222) isteği üzerine, Bedî‘ûz-Zamân 
Ebû’l-‘İzz İsma‘il bin er-Razzâz El-Cezerî, “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm 
ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel” (Makine Yapımında Yararlı Bilgi-
ler ve Uygulamalar) adlı ünlü eserini kaleme aldığını belirtmektedir.8 
El-Cezerî  H. 602 / M.1205-6 yıllarında vefat etmiştir.9 

8- El Cezeri, El- Câmi’ Beyne’l- İlm ve’l- ‘Ameli’n- Nâfi fî Sınaâti’l- Hiyel, çev. S. Tekkeli, 
M. Dosay ve Y. Unat, Ankara 2002, s. 1-2; Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sara-
yı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, s. 546-47.

9- Mehmet Çayırdağ, “ Ebu’l İzz El- Cezeri’nin Hayatı ve Yaşadığı Devir”, Ebu’l- İz El- 
Cezeri Sibernetik Bilminin Öncüsü Artuklu Sarayı- XIII. Asır, edt., Ahmet Hulusi Köker, 
Kayseri 1986, s. 5; Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısın-
dan Önemi”, s. 547.

Within the scope of the 2019 excavation works, excavation 
work started in the tunnel after the soil and stone piles on the floor 
of the tunnel were taken out. The loose soil layer on the surface of 
the tunnel was removed, followed by leveling the floor inside the 
tunnel. The excavations were completed as the foundation level 
was reached in the entire 25.00 m. long tunnel (Photos 20-21). In 
order for the tunnel to withstand the weight of the upper cover, to 
prevent stone fall, and to prevent any damage to the tunnel from 
earthquakes in the region, the tunnel was supported by scaffolds 
starting from the entrance door of the tunnel up to a distance of 10 
m. towards the north (Photo 22).

 

5. Al-Jazari

There is not much information about the life of Bedi’üz-Zaman 
Abu’l-Izz Isma’il bin ar- Rezzaz Al-Jazari in the sources, except for 
what he noted on the first page of his own biography. On the first 
page of his book titled “El-Câmi ‘Beyne’l-İlm ve’l-’Ameli’n-Nâfi fî 
Sınaâti’l-Hiyel”, Al-Jazari wrote that he was originally from Cizre, 
worked in the Artuklu Palace in Diyarbakır, and wrote his book 
here is at the request of the Sultan of Diyarbakır El-Salîh Nâsîrüddîn 
Abu’l-Feth Mahmud bin Muhammed bin Kara Arslan bin Davûd bin 
Sukman bin Artuk (1200-1222). Al-Jazari served in the Artuklu Pal-
ace for 25 years, and mainly carried out his works during the reign 
of Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmud bin Muhammed 
(1200-1222). In addition, he states in his book that he worked in 
the Artuklu Palace during the time of Malik Salih’s father Nureddin 
Muhammed bin Kara Aslan (1167-1185) and his brother Kutbeddin 
Sökmen II (1185-1200), as well. Bedî’ûz-Zamân Ebû’l-’İzz Isma’il bin 
ar-Razzâz Al-Jazari states that he made some designs for El-Salîh 
Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmûd while working in Diyarbakır Ar-
tuklu Palace, and showed these works to the sultan, who liked them 
and asked him to collect these works in a book. At the request of 
Diyarbakır Sultan El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth Mahmud bin Mu-
hammed bin Kara Arslan bin Davûd bin Sukman bin Artuk (1200-
1222), Bedî’ûz-Zamân Ebû’l-’İzz İsma’il bin ar- Razzâz Al-Jazari 
wrote his famous work titled “El-Jâmi ‘Beyne’l-Ilm ve’l-’Ameli’n-
Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel” (Useful Information and Applications in Ma-
chine Building)8. Al-Jazari passed away in H. 602 / M.1205-69.

8- El Cezeri, El- Câmi’ Beyne’l- İlm ve’l- ‘Ameli’n- Nâfi fî Sınaâti’l- Hiyel, transl. S. Tek-
keli, M. Dosay and Y. Unat, Ankara 2002, p. 1-2; Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu 
Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, pp. 546-47.

9- Mehmet Çayırdağ, “ Ebu’l İzz El- Cezeri’nin Hayatı ve Yaşadığı Devir”, Ebu’l- İz El- Ce-
zeri Sibernetik Bilminin Öncüsü Artuklu Sarayı- XIII. century, edt., Ahmet Hulusi Köker, 
Kayseri 1986, p. 5; Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısın-
dan Önemi”, p. 547.
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Foto 21- Artuklu Sarayı’na Ait Kaçış Tüneli’ndeki (Gizli Geçit, Su Yolu) Askılama Çalışmaları
Photo 21- Scaffolding Works in the Escape Tunnel (Secret Passage, Waterway) of the Artuklu Palace
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6. El-Cezeri’nin Yaptığı Otamatlar ve

Artuklu Sarayı Kapısı

El Cezeri “El-Câmi‘ Beyne’l-İlm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sı-
naâti’l-Hiyel” adlı eserinde yaptığı eserlerden 50 tanesini anlat-
mıştır. El Cezeri’nin anlatımında aslında kendisinin elliden fazla 
eser yaptığı ve sadece 50 tanesini kitabında tanıttığı anlaşılmak-
tadır.  El Cezeri’nin yaptığı eserler güneş saatleri, su saatleri, şer-
bet partileri için yapılan robotlar, ibrikler, kan alma tekneleri ve 
abdest alma leğenleri, şekil değiştiren fıskiyeler, sürekli çalan 
flütler, derin olmayan göllerde ve ırmaklardan suyu yukarı çıka-
ran araçlar, şifreli kilitler ve Artuklu Sarayı kapısıdır.10 

Artuklu Saray kapısı El Cezeri’nin önemli eserlerindedir. Ve-
rilen bilgilere göre kapı 18 karış (4 metre) yüksekliğinde, 6 karış 
(1.5 metre) enindedir. Kapı iki kanatlı olup dökme pirinçten ya-
pılmıştır. Kapının orta kısmı geometrik süslemelidir. Geometrik 
süslemeler altı kollu yıldız merkezlidir. Motiflerin birbiri ile olan 
bağlantısı sekiz kolu yıldızlarla sağlanmıştır. Ortadaki geomet-
rik kompozisyon çiçekli kufi karakterli yazı bordürüyle çevre-
lenmiştir. Bordürde Mülk Tek ve Kadir-i Mutlak Olan Allah’ın-
dır ibaresi yazılıdır. Yazı bordüründen sora bitkisel süslemeli bir 
bordür mevcuttur (Foto 23). Kapı kanadının üst kısmında pirinç 
bir levha ve onun üzerinde de dökme pirinçten sağlam bir yağ-
murluk bulunmaktadır. Kapının bütün çevresi süslü bir pirinç 
şeritle çevrilmiştir. Kapama kısmı zarif bir sütun biçimindedir. El 
Cezeri eserinde kapıyı nasıl yaptığını adım adım anlatmaktadır.11 

7. Sonuç

Artuklu Sarayı, Amid şehrinin yönetim merkezinde inşa edil-
miştir. Saray diğer saraylarda olduğu gibi etrafı içkale surlarıyla 
çevrilmiştir. Hemen hemen bütün kalelerde yöneticilere ait sa-
rayların olduğu yer güvenlik endişesiyle ikinci bir surla çevrile-
rek burası daha korunaklı olan bir içkale haline getirilmiştir. Şehr 
kuşatıldığında içkaleler en son teslim olan yerlerdir. Genelde bu 
içkalelerden en yakın su kaynaklarına ulaşan veya içkale savun-
ma esnasında düştüğünde içkaledeki yöneticilerin kaçabilece-
ği gizli tüneller bulunmaktadır. Bu gelenek Artuklu Sarayı’nın 
bulunduğu Diyarbakır İçkale’de de bozulmamıştır. 1961-62 ve 

10- Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, s. 
550.

11- Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, s. 
550.

6. The automats and the Artuklu Palace

Gate Designed by Al-Jazari

Al-Jazari described 50 of his works in his book named “El-
Jami‘ Beyne’l-Ilm ve’l-‘Ameli’n-Nâfi fî Sınaâti’l-Hiyel “. In the nar-
ration of Al-Jazari, it is understood that he actually made more 
than fifty works and introduced only 50 of them in his book. Al-
Jazari’s works consisted of sundials, water gages, robots made for 
sherbet parties, pitchers, blood-drawing troughs, ablution basins, 
shape-shifting fountains, continuous-playing flutes, tools that ex-
tract water up in shallow lakes and rivers, combination locks and 
the Artuklu Palace Gate10. 

The Artuklu Palace Gate- 18 feet (4 meters) high, 6 feet (1,5 me-
ters) wide with two wings and made of cast brass- is one of the 
most important works of Al Jazari. The middle part of the door has 
a geometric decoration centered around a six-pointed star, while 
the connection of among the motifs is provided with eight-pointed 
stars. The geometric composition in the middle is surrounded by 
a floral kufi inscription border, read as ‘Property belongs to Allah 
the One and the Almighty’, followed by another border decorated 
with floral ornaments (Photo 23). There is a brass plate on the up-
per part of the door wing and a solid cast brass raincoat above it. 
The entire perimeter of the door is surrounded by an ornate brass 
band. The closing section is in the form of an elegant column. Al-
Jazari explains step by step how he made the door in his work11.

7. Conclusion

Artuklu Palace is built in the administrative center of Amid city 
and surrounded by inner castle walls as in other palaces. In almost 
all castles, the palace belonging to a ruler is surrounded with a 
second wall for security concerns, which turns it into a more pro-
tected inner castle, as the last privacy to surrender when the city 
is invaded. Generally, there are hidden tunnels that reach out the 
nearest water sources from these inner castle or where the rulers 
in the inner castle can escape through in case of defense failure. 
This tradition has been continued in the Diyarbakır inner castle 
where the Artuklu Palace is located. The Artuklu Palace, which 
was unearthed during excavations in 1961-62 and 2018-2019, is 

10- Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, p. 
550.

11- Yıldız, “El Cezeri’nin Yaşadığı Artuklu Sarayı’nın Bilim Tarihi Açısından Önemi”, p. 
550.
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Foto 22- El-Cezeri’nin Yaptığı Artuklu Sarayı Kapısı
Photo 22-Artuklu Palace Gate Built by Al-Cezeri
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2018-2019 yıllarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Artuklu 
Sarayı, Diyarbakır’da günümüze kalıntıları ulaşan tek saraydır. 
Şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarında sarayın divanhanesi, 
kabul salonu, bir odası, gizli tünel ve içindeki su kaynağı orta-
ya çıkarılmıştır. Saray, Roma döneminde inşa edilmiş ve daha 
sonra İslami dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir. Çeşitli 
nedenlerden dolayı tahrip olan sarayın 13. yüzyılda Artuklular 
tarafından yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Roma döne-
minden Osmanlı dönemine kadar kesintisiz olarak kullanıldığı 
tahmin edilen sarayın Diyarbakır merkezli kurulan ve Diyar-
bakır’ı başkent seçen Akkoyunlular tarafından da kullanıldığı 
çıkan sikkelerden anlaşılmaktadır. Osmanlı döneminde Amid’i 
(Diyarbakır’ı) ziyaret eden seyyahlar Artuklu Sarayı hakkında 
çeşitli bilgiler vermişlerdir. Bu seyyahlardan Evliya Çelebi saray 
hakkında geniş bilgiler vermiştir. Artuklu Sarayı planı, mimari 
özellikleri, süsleme özellikleri, çini ve mozaik bezemeleri bakı-
mından mimarlık tarihi açısından önem arz etmektedir. Saray, 
özellikle haçvari planlı, dört eyvanlı avlulu divanhanesiyle dikkat 
çekmektedir. Divanhane, çoğunlukla medreselerde, sivil mimari 
örneklerinde ve saraylarda uygulanan dört eyvanlı, avlulu plan 
şeması ile dikkat çekmektedir. Sarayın divanhanesi ayrıca çini 
ve mozaik süslemeleri bakımından da sanat tarihi açısından 
önem arz etmektedir. Kazılarda ele geçen sikkelerden sarayın 
Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler ve Akkoyunlular devletinin 
yönetim merkezi sarayı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Plan ve mimari özellikleri yanında Diyarbakır İçkale Artuklu 
Sarayı, El- Cezeri gibi büyük bir İslam alimi ve mucidinin yetiş-
tiği mekan olması açısından İslam Medeniyetinde önem arz et-
mektedir. Diyarbakır Artuklu Sarayı El- Cezeri tarafından siber-
netik ilminin prensiplerinin ilk defa uygulandığı mekan olması, 
makine parçaları üzerine ilk çalışmaların bu mekanda yapılmış 
olması, mühendislik açısında teknik bilginin pratiğe aktarıldığı 
ilk yerlerden biri olması bakımından önem arz etmektedir. El 
Cezer-i makine yapımında belirlediği mühendislik ilkelerini Ar-
tuklu Sarayı’nda uygulamıştır.  Sibernetik, robotik, otomasyon ve 
bilgisayar sisteminin temelleri El – Cezeri tarafından bu sarayda 
atılmıştır. Günümüzde makine sanayinde kullanılan önemli par-
çalardan biri olan krank mili El Cezeri tarafından bu sarayda icad 
edilmiş ve kullanılmıştır. Meyve ve içecek ikramı yapan ilk in-
sansı robot bu sarayda yapılmış ve bu sarayda hizmet vermiştir. 
Diyarbakır Artuklu Sarayı özellikle dünyada ilk robotların üretil-
diği yer olması bakımından da önem taşımaktadır. 

the only palace in Diyarbakır that has survived to the present day. 
During the excavations carried out so far, the courthouse, recep-
tion hall, one room, secret tunnel and the water source inside the 
palace have been revealed. The palace was built in the Roman pe-
riod and continued to be used later in the Islamic period. Although 
destroyed for various reasons, it was rebuilt by the Artukids in 
the 13th century. It is understood from the coins that the palace, 
which is thought to have been used continuously from the Roman 
period to the Ottoman period, was also used by the Akkoyunlu 
State, which was founded in Diyarbakır and chose Diyarbakır as 
the capital. Travelers who visited Amid (Diyarbakır) during the Ot-
toman period gave various information about the Artuklu Palace. 
Evliya Çelebi, one of these travelers, gave extensive information 
about the palace. The Artuklu Palace plan is considered impor-
tant as an example of architectural history in terms of its architec-
tural features, decorative elements, tile and mosaic decorations. 
The palace attracts attention especially with its cross-shaped di-
vanhane with a courtyard of four iwans, which is mostly applied 
in madrasahs, examples of civil architecture and palaces. The di-
vanhane of the palace is also important in terms of art history in 
terms of tile and mosaic decorations. From the coins uncovered in 
the excavations, it is understood that the palace was used as the 
administrative center of the Nisanogullari, Artukids, Ayyubids and 
Akkoyunlu states.

In addition to its plan and architectural features, the Diyarbakır 
Ickale Artuklu Palace is important in Islamic Civilization as it is the 
place where a great Islamic scholar and inventor like Al-Jazari was 
raised. The Diyarbakır Artuklu Palace is the first place where the 
principles of cybernetic science were applied by Al-Jazari and the 
first studies on machine parts were carried out, besides being one 
of the first places where technical knowledge was transferred to 
practice in terms of engineering. Al-Jazari applied the engineering 
principles he determined in machine construction in the Artuklu 
Palace, as well as laying the foundations of cybernetics, robotics, 
automation and computer systems. The crankshaft, which is one 
of the important parts used in the machinery industry today, was 
invented and used by Al Cezeri in this palace. The first humanoid 
robot serving fruit and drinks was built in this palace and served 
in this palace. The Diyarbakır Artuklu Palace is also important in 
terms of being the place where the first robots in the world were 
produced.
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KUBADABAD

SARAY KÜLLİYESİ

Öz

Beyşehir Gölü’nün batı kıyısında yer alan Selçuklulara ait bu 
önemli saray kalıntısı, bugün Konya ili, Beyşehir ilçesine bağlı 
Gölyaka mahallesi sınırları içindedir. Ortaçağ’da, Selçukluların 
egemen olduğu İran, Irak, Suriye ve Anadolu’yu içine alan coğ-
rafyada, Kubadabad Saray Külliyesi planı, strüktürü, mimari de-
korasyonu, alt-yapı tesisleri ve diğer küçük buluntularıyla günü-
müze ulaşabilen şimdilik bildiğimiz tek Selçuklu Saray külliyesi-
dir. Kubadabad, Büyük Saray ve Küçük Saray olarak adlandırılan 
binaları ile birlikte bugüne kadar tespit edilen yirmi iki farklı yapı 
kalıntısının dışında, henüz toprak altında aydınlatılmayı bekle-
yen kalıntılarıyla büyük bir Selçuklu saray külliyesi olmasının 
yanı sıra aynı zamanda güney batısında yer alan ovaya doğru ge-
nişleyen bir şehir niteliğindedir. Devrinin en önemli yazılı kay-
nağı İbn-i Bibi Selçuknâmesi’ne göre Anadolu Selçuklu Sultanı 
1.Alâeddin Keykubad, gezip çok beğendiği bu bölgede bir saray 
yapılmasını emretmiş, sultanın Av Emirî ve Mimarı Sadeddin 
Köpek sarayı planlayıp tamamlamıştır. 1949 yılında Konya Müze 
Müdürü Zeki Oral’ın Kubadabad Saray Külliyesi kalıntılarını tespit 
etmesiyle başlayan süreçte ilk bilimsel kazı çalışmaları Prof. Dr. 
K. Otto-Dorn tarafından 1965 ve 1966 yıllarında gerçekleşmiştir. 
Daha sonra Kubadabad’da kesintisiz olarak 1980-2016 tarihlerini 
kapsayan dönemde Prof.Dr. Rüçhan Arık kazı ve araştırmalarına 
devam etmiş. Günümüzde ise Doç. Dr. Muharrem Çeken başkan-
lığında kazılar sürdürülmektedir. Kubadabad kazılarında ortaya 
çıkarılmış sarayın dekorasyonuna ait muhteşem çini kaplamalar 
ve alçı dolaplar ile panolar; kullanım seramikleri ve cam eşyalar 
bugün Konya Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesinde sergi-
lenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Şehir, Saray, Kubadabad, Çini, 
Kazı

KUBADABAD

PALACE COMPLEX

Abstract

Located on the western shore of Lake Beyşehir, this important 
palace ruin belonging to the Seljuks is within the borders of Gölya-
ka Neighborhood of Beyşehir District, Konya Province. With its 
plan, structure, architectural decorating, infrastructure, and other 
finds, the Palace Complex of Kubadabad is the only known sur-
viving Seljuk palace complex in the lands of Iran, Iraq, Syria, and 
Anatolia reigned by the Seljuks in the Middle Ages. Besides being 
a large Seljuk Palace Complex, with its 22 structures that were 
determined, including the buildings named the Great Palace and 
the Small Palace, and the remains of other structures currently 
buried under the soil -waiting to be enlightened-, Kubadabad also 
bears the characteristics of a city as it expands through the plain 
on its southwest. According to Ibn-i Bibi’s Seljukname, the major 
written source of the period, the Anatolian Seljuk Sultan Alâeddin 
Keykubad I ordered a palace to be built in this region, which he 
visited and liked very much, thus the Sultan’s hunting Emir and 
Architect Sadeddin Kopek planned and completed the palace. In 
the process beginning with the discovery of the Kubadabad Pal-
ace Complex by the Konya Museum Director Zeki Oral in 1949, 
the first scientific excavations were conducted by Prof. Dr. K. Ot-
to-Dorn in 1965 and 1966. Later excavations and researches were 
led by Prof. Dr. Rüçhan Arık ceaselessly in the period between 
1980 and 2016. Today the excavations are still going on and led by 
Assc. Prof. Dr. Muharrem Çeken. The unearthed magnificent tile 
revetments, stucco cabinets, panels belonging to the decoration of 
the palace, ceramic potteries and glasswares are displayed at the 
Tilework Museum at Karatay Madrasa in Konya.

Keywords: Seljuks, City, Palace, Kubadabad, Tile, Excavation
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Kubadabad Saray Külliyesi, Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyı-
sında, Torosların bir kolu olan Anamas Dağı eteklerinde, yaklaşık 
55 bin m2’lik bir yarım ada biçiminde kayalık tepe ile yöre hal-
kının “Toprak Tol” diye adlandırdığı Prehistorik höyüğü de içine 
alacak şekilde inşa edilmiştir. Göl kıyısından güneyindeki Ana-
mas Dağı eteklerine kadar uzanan alüvyon ovada onlarca yapıyı 
bünyesinde barındıran Anadolu Selçuklu çağına ait bir şehir-sa-
ray’dır (Foto 1).Aynı zamanda göl üzerinde bulunan Kız Kalesi 
adası üzerinde yer alan yapılar da saray külliyesinin bir parçası 
olarak tasarlanmıştır.

Prehistorik çağlardan beri Kubadabad ve çevresinde iskanın 
olduğu arkeolojik kazılar ve araştırmalarla ortaya konulmuştur. 
Külliyenin bulunduğu alanda Selçuklu çağı yapıları ve tabakası-
nın hemen altında Prehistorik Dönem tabakaları tespit edilmiş; 
Erken Tunç ve Kalkolitik Çağ olmak üzere iki kültür katının 
varlığı anlaşılmıştır1. Beyşehir Gölü’nün batı yakası Antik Çağ’da 
Pisida bölgesi sınırları içinde kalmaktaydı, Helenistik ve Roma 
egemenliklerinde önemli sınır ve geçiş bölgesi olmuştur2. Roma 
imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma (Bizans) 
toprakları içinde kalan Beyşehir Gölü çevresinde ve adalarda köy 
türü yerleşimler ve manastırlar dikkati çeker3.

Beyşehir Gölü ve çevresinde Selçuklu hâkimiyetinin zama-
nını kesin olarak tayin etmek mümkün olmamakla birlikte 11. 
yüzyılın sonlarına doğru Konya’ya yakın olan bu coğrafyanın da 
Türk iskânına sahne olduğu söylenebilir. Tüm 12. yüzyıl boyunca 
göl çevresinde Hıristiyan yerli halk ile yeni gelen Türk kitleleri-
nin yan yana yaşamaya başladıkları ve Selçuklu idaresi altında 
giderek birbirleriyle kaynaştıkları anlaşılmaktadır. II. Kılıç Arslan 
(M.1155-1192) zamanında Bizans’a karşı kazanılan Miryokefalon 
Zaferi’nden  (M.1176) sonra Selçuklu egemenliği Batı Anadolu uç-
larına doğru tekrar genişlemiş ve bir daha Beyşehir Gölü havza-
sında Bizans askerî varlığı söz konusu olmamıştır4. Selçuklu dev-
rinde gölün çevresinin “Gurgurum” adıyla anıldığını bilmekteyiz 
ve I. Gıyâseddin Keyhusrev’in M.1207 yılında Antalya’nın fethi 
sırasında Selçukluların Akdeniz sahillerine yönelmeleri ardından 
Konya-Antalya ticaret yolunun canlanması, göl çevresinin daha 

1- Bkz. Derya Yalçıklı, “Kubad Abad’da Prehistorik Dönemler”, Beyşehir Gölü Kıyısında 
Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, s. 21-42.

2- Bkz. Oğuz Koçyiğit, “Kubad Abad ve Çevresinde Roma Dönemi Buluntular”, Beyşehir 
Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, s. 43-63.

3- Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 134; Ali Osman Uysal, 
“Kubad Abad’ın Tarihi Hakkında”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD 
ABAD, Konya 2019, s. 85.

4- Rüçhan Arık, Kubad Abad: Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, s. 45; Ali Osman 
Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 88.

The Kubadabad Palace Complex was built on the southwest 
coast of Lake Beyşehir, on the skirts of Anamas Mountain, a 
branch of the Taurus Mountains, in the form of a rocky hill of ap-
proximately 55 thousand m2 and includes the Prehistoric mound, 
which the local people call “Toprak Tol”. It is a city-palace belong-
ing to the Anatolian Seljuk era, which contains dozens of build-
ings in the alluvial plain extending from the shore of the lake to 
the skirts of Anamas Mountain (Photo 1). At the same time, the 
buildings on the Kız Kalesi island on the lake were designed as 
part of the palace complex.

Archaeological excavations and researches have revealed 
that Kubadabad and its surroundings have been inhabited since 
prehistoric times. Seljuk period structures were found in the 
area where the complex is located, and Prehistoric Period lay-
ers just below them; belonging to the cultures of Early Bronze 
and Chalcolithic Age1. The west side of Lake Beyşehir was with-
in the boundaries of the Pisida region in Antiquity, serving as an 
important border and transition zone in Hellenistic and Roman 
sovereignty2. After the division of the Roman Empire into two, 
village-type settlements and monasteries emerged on the island 
and around Lake Beyşehir, which remained within the Eastern 
Roman (Byzantine) lands3.

Although it is not possible to determine when the Seljuks ruled 
on and around Lake Beyşehir with certainty, it can be said that 
this geography, which was close to Konya, also witnessed Turk-
ish settlement towards the end of the 11th century. Throughout the 
12th century, it is understood that Christian indigenous people and 
newly arrived Turkish masses started to live side by side around 
the lake and gradually mingled with each other under the Sel-
juk rule. After the Miryokefalon Victory (M.1176), which was won 
against Byzantium during the time of Kılıç Arslan II (M.1155-1192), 
the Seljuk sovereignty expanded again towards the western Ana-
tolian ends, however, there was no Byzantine military presence in 
the Beyşehir Lake basin anymore4. During the Seljuk period, the 
surrounding of the lake was called “Gurgurum”, and the revival 
of the Konya-Antalya trade route after the Seljuks headed to the 

1- See. Derya Yalçıklı, “Kubad Abad’da Prehistorik Dönemler”, Beyşehir Gölü Kıyısında 
Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, pp. 21-42.

2- See. Oğuz Koçyiğit, “Kubad Abad ve Çevresinde Roma Dönemi Buluntular”, Beyşehir 
Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, pp. 43-63.

3- Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, p. 134; Ali Osman Uysal, 
“Kubad Abad’ın Tarihi Hakkında”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD 
ABAD, Konya 2019, p. 85.

4- Rüçhan Arık, Kubad Abad: Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, p. 45; Ali Osman 
Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, p. 88.
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Foto  1:  M. Z. Oral, Kubadabad Sarayı ve çinileri
Photo 1:  Kubadabad Palace and tiles, M. Z. Oral
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iyi tanınmasında ve bir sayfiye yeri olarak dikkati çekmesinde rol 
oynamış olmalı; daha o dönemden itibaren Selçuklu sultanları-
nın sonbaharda Antalya’ya giderken; ilkbaharda ise dönerken bir 
menzil olarak gölün güney ve batı kenarı boyunca konaklamaya 
başladıkları söylenebilir5.

Anadolu Selçuklularının kudretli hükümdarı I. Alâeddin 
Keykûbad’ın (M.1220-1237) Kubadabad’da bir saray yapılması-
nı emretmesiyle kent tarih sahnesinde yerini alacaktır. Selçuk-
lu Saray vakanüvisi İbn-i Bibi Anadolu Selçuklularının M. 1192-
1280 yılları arasındaki devresini anlattığı “El-Evâmirü’l-Âlâiy-
yefi’l-Umûri’l-Alâiyye”6adlı eserinde Kubadabad’ın inşası ile ilgili 
bilgiler vermektedir. Onun anlatımına göre “I. Alâeddin Keykubad 
Antalya-Alanya seferinde, o zamanki adıyla Buhayre-i Gurgu-
rum (yani bugünkü Beyşehir Gölü) kıyısında konakladı. Burada, 
süt gibi tatlı suyu yeşil renkli bir göl vardı. Üzeri kadifenin kıvrım-
ları gibi dalgalarla dolu göle hayran olan sultan, mimar Saaded-
din Köpek›e, güzellikte cennete benzeyecek bir saray yapılmasını 
buyururken, parlak zekasıyla binanın planını çizerek onun üze-
rinde açıklamalar yaptı ve sarayı resmetti. Onun üzerine Saa-
deddin Köpek güzel görüntülü yerleri, iç açıcı havuzları bulunan, 
kemerinin kavsi yüksek göğün çatısıyla yarışan, çok süslü, geniş 
ve çok eşyaya sahip olan köşkleri, kısa bir zamanda Sultanın em-
rine uygun olarak yaptı”7. İbn-i Bibi’nin eserinde Kubadabad’dan 
ve burada geçen olaylardan bir kaç yerde bahsedilir, ancak inşa-
sı ile ilgili herhangi bir tarih verilmez. Buna rağmen geçen olay-
lar takibiyle sarayın inşası M. 1226 tarihinde başlamış ve inşaat 
M.1235 yılına kadar devam etmiş olmalıdır8.

Zamanla külliyenin güney batısındaki alüvyonlu ovaya yayı-
lan bir şehir kurulduğu anlaşılmakta olup günümüzde Isparta’nın 
Yenişarbademli İlçesi Pınarbaşı mahallesinde bulunun caminin 
kapısının üzerinde yer alan kitabeden anlaşılacağı üzere Sultan 
Alâeddin Keykubad adına bu beldede ulu camii yapılmış, yaptıran 
olarak “ ...vali bi Kubadabad Bedreddin Sutaş (Savtaş) ...” (yani, Ku-
badabad’da vâli Bedreddin Sutaş (Savtaş) belirtilmiştir. Neshî ile 
yazılmış Arapça kitabenin Türkçesi şöyledir: “Şüphesiz mescitler 
Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. 
Bu mescit büyük Sultan Keyhüsrev oğlu Alâeddin Keykubad’ın 
– Allah saltanatını daim kılsın – günlerinde Kubadabad’da vali 

5- Ali Osman Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 88.

6- İbn-i Bibi, El Evâmirü’l-Alâiyefi’l-Umuri’l-Alâiye (Selçuk Name), haz. M. Öztürk, I, 
Ankara 1996, s. 191.

7- İbn-i Bibi, El Evâmirü’l-Alâiyefi’l-Umuri’l-Alâiye (Selçuk Name), s. 362-363.

8- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 89-90.

Mediterranean coast during the conquest of Antalya by Gıyâsed-
din Keyhusrev I in 1207 A.D. must have played a role in getting 
to know the lake surroundings better and attracting attention as 
a summer resort. the Seljuk sultans must have stayed along the 
south and west sides of the lake as a staging area while heading 
to their destination in Antalya in the autumn and spring periods5.

The city took its stage in history when the mighty ruler of the 
Anatolian Seljuks Alâeddin Keykûbad I (1220-1237) ordered a pal-
ace to be built in Kubadabad. Seljuk Palace chronicle Ibn-i Bibi 
gives information about the construction of the Kubadabad palace 
in his work named “El-Evâmirü’l-Âlâiyyefi’l-Umûri’l-Alaiyye6”, 
in which he describes the period of Anatolian Seljuks between 
1192-1280 AD. According to his expression “Alâeddin Keykubad I 
stayed on the shore of Buhayre-i Gurgurum (today’s Lake Beyşe-
hir) during the Antalya-Alanya expedition. Here, there was a lake 
of green, fresh water, white and clean. The sultan, who admired 
the lake full of waves like the curves of velvet, ordered the ar-
chitect Saadeddin Kopek to build a palace that would resemble a 
beautiful paradise. While drawing the plan of the building with his 
brilliant mind, he made explanations and depicted the palace in 
his dreams. Thus, Saadeddin Kopek built the mansion with beau-
tiful scenery, pleasant pools, its  arch competing with the roof of 
the sky; such an ornamented, spacious and multi-furnished man-
sion in accordance with the Sultan’s order”7. In Ibn-i Bibi’s work, 
Kubadabad and the events that took place here are mentioned in 
a few places, but no date is given for its construction. Despite the 
following harsh events, the construction of the palace began in 
1226 AD, and should have continued until 1235 AD8.

In time, a city was established in the south west of the com-
plex, and as it can be understood from the inscription on the door 
of the mosque in the Yenişarbademli district of Isparta, a grand 
mosque was built in this town in the name of Sultan Alâeddin 
Keykubad, commissioned by Bedreddin Sutaş (Savtaş), the gov-
ernor of Kubadabad. The meaning of the Arabic inscription writ-
ten in naskh is as follows: “Undoubtedly, mosques belong to Al-
lah. So do not serve anyone with Allah. This mosque was built 
by the weak servant Bedreddin Savtaş in Kubadabad during the 
days of Alâeddin Keykubad, the son of the great Sultan Keyhüsrev, 

5- Ali Osman Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 88.

6- Ibn-i Bibi, El Evâmirü’l-Alâiyefi’l-Umuri’l-Alâiye (Selçuk Name), ed. M. Öztürk, I, An-
kara 1996, p. 191.

7- Ibn-i Bibi, El Evâmirü’l-Alâiyefi’l-Umuri’l-Alâiye (Selçuk Name), pp. 362-363.

8- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, pp. 89-90.
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zayıf kul Bedreddin Savtaş tarafından altı yüz otuz üç yılı Rama-
zan ayında yapıldı” (Ramazan Hicrî 633 / Milâdî Mayıs-Haziran 
1235/1236)9.

İbn-i Bibi’nin anlatımlarından Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın 
Kubadabad’da çok fazla kalmadığı anlaşılmaktadır. Onun ölümü 
sonrasında oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev (M.1237-1246) tahta 
geçer, Moğollarla M.1243’te Kösedağ’da giriştiği savaşı kaybede-
rek Selçuklu birliğinin sonunu hazırlamış; sonra vaktinin çoğu-
nu Kubadabad ve Alanya saraylarında geçirmiştir. II. Gıyâseddin 
Keyhusrev zamanında başlayan bozulma ve çözülüş IV. Kılıç Ars-
lan devrinden sonra had safhaya ulaşmıştır. Bu yıllar içerisinde, 
özellikle II. Keykâvus döneminden sonra Selçuklu sultanlarının 
Kubadabad’ı ne oranda kullandıkları belli değildir10. 

Beyşehir’i merkez edinerek yörede egemenlik kuran Eşrefo-
ğulları ile Anadolu’daki Moğol kumandanları ve Eşrefoğulları’n-
dan sonra bir süre yöreye hâkim olan İsmail Ağa gibi Moğol bey-
leri Kubadabad’ı kontrol altına almış ve fırsat buldukça sarayda 
ikamet etmiş olmalıdırlar11.

Beyşehir Gölü ve çevresi Karamanoğullarının sık-sık işgaline 
uğramış; Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında durmadan el 
değiştirmiş; Fatih’in 1466’da bu bölgeye egemen olmasıyla bütün 
bölge Osmanlı topraklarına katılmıştır12.   

17. yüzyılda Kâtip Çelebi Cihannüma’sında “Göl kenarında 
Anamas Dağı arasında olan Kubadabad’da Alâeddin’in eserlerin-
den söz eder13. Bu dönemde Kubadabad çevresinde oluşan köy 
şeklinde yeni yerleşmelerin olduğu anlaşılmakta olup, külliyeye 
ait yapıların hâlâ bilindiği anlaşılmaktadır. Ancak daha sonra 18. 
yüzyılda saray ve kent hafızalardan silinmiş olmalı, o çevrede 
kalan halk, saray kalıntılarını taş ocağı niyetine kullanıp tahribat 
başlamış; aynı zamanda külliye ve kentin büyük bir bölümü tar-
lalara ve bahçelere dönüşmüştür.

9- M. Zeki Oral, “Kubâd-Âbâd Nasıl Bulundu?”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, II/2-3, 
Ankara, 1954, s. 179; R. Arık, Kubad Abad, s. 43-44. 

10- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 94.

11- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 138; A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 96.

12- Ali Osman Uysal, “Kubad Abad Şehri ve Kalıntıları”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Sel-
çuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, s. 104.

13- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, s. 97. 

in the month of Ramadan 633 (Ramadan Hijri 633 / May-June 
1235/1236)9.

It is understood from Ibn-i Bibi’s expressions that Sultan Alâed-
din Keykubad I did not stay in Kubadabad much. After his death, 
his son Gıyaseddin Keyhüsrev II (M.1237-1246) enthroned, lost the 
war he fought against the Mongols in Kösedağ in 1243 AD and pre-
pared the end of the Seljuk union, and then spent most of his time 
in Kubadabad and Alanya palaces. The corruption and dissolution 
that started in the time of Gıyâseddin Keyhusrev II reached the 
highest level after the period of Kılıç Arslan IV. It is not clear how 
long the Seljuk sultans used the Kubadabad palace especially after 
the period of Keykavus II10.

Mongolian lords such as Eşrefoğulları, who dominated the re-
gion by making Beyşehir capital, and Ismail Ağa, who ruled the 
region for a while after the Mongol commanders in Anatolia and 
Eşrefoğulları, should have taken Kubadabad under control and re-
sided in the palace whenever they had the opportunity11.

Lake Beyşehir and its environs were frequently occupied by 
Karamanids; constantly changed hands between the Ottomans 
and the Karamanids; and finally the whole region joined the Otto-
man lands with the conquest by Mehmed the Conqueror in 146612.   

In the 17th century, Kâtip Çelebi, in his Cihannümâ, mentions 
‘‘the works of Alâeddin in Kubadabad’’, which is located by the lake 
between the Anamas Mountains13. It is understood that there were 
new settlements in the form of villages formed around Kubadabad 
during this period; and the structures belonging to the complex 
were still known. However, later in the 18th century, the palace 
and the city must have been erased from the memories, as the 
people staying in that area started to devastate by using the palace 
remains as a quarry. Moreover, the social complex and a large part 
of the city were turned into fields and gardens by the locals.

9- M. Zeki Oral, “Kubâd-Âbâd Nasıl Bulundu?”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, II/2-3, 
Ankara, 1954, p. 179; R. Arık, Kubad Abad, pp. 43-44. 

10- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, p. 94.

11- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p. 138; A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, p. 96.

12- Ali Osman Uysal, “Kubad Abad Şehri ve Kalıntıları”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir 
Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, p. 104.

13- A. O. Uysal, “Kubad Abad’ın Tarihi”, p. 97. 
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Kubadabad’a dair bilinen ilk basılmış fotoğraflar ve çağdaş bil-
giler 1905’de, demiryolu güzergâhı için Anadolu’da araştırmalar 
yapan Graf von Schweinitz tarafından gerçekleştirilmiştir. Graf 
Von Schweinitz ve bir grup mühendis Hoyran (Gölyaka) köyün-
de bulunmuş daha sonra Kubadabad ve çevresini gezmiş, gölde-
ki Kız Kalesi adasını ziyaret ederek bir fotoğrafını yayımlamış ve 
burasının bir Ortaçağ harabesi olduğunu söylemiştir14.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ile birlikte tarihî çalışmaların 
artarak devam etmesi özellikle de Selçuklu araştırmalarındaki 
gelişmelere bağlı olarak birçok eski kuşak öğretmen ve müzeci, 
tarihsel kaynakları ve onların ışığında tarihsel sanat ve mimar-
lık eserlerini araştırmaya koyulmuşlardır15. Bunlardan birisi olan 
M. Zeki Oral, Konya Müzesi müdürlüğü sırasında, İbn-i Bibi’nin 
Selçuknâme’sini tarayarak az da olsa adı bilinen fakat kendileri, 
yerleri bilinmeyen Selçuklu eserlerini aramaya girişmiş, özellik-
le de Kubadabad ve Keykubadiye’yi keşfetmiş ve yayımlamıştır16. 
Diğer bir araştırmacı olan İbrahim Hakkı Konyalı ise bundan daha 
sonra, bu keşiflerin kendine ait olduğunu iddia etse de yayınları 
daha geç tarihlere aittir17.

1949 ve 1950 yıllarında M. Zeki Oral Kubadabad’da ilk araş-
tırma ve kazılara başlamıştır. Saray harabeleri içinde çok sayıda 
bina olduğunu belirterek özellikle kısmen planı anlaşılan ve du-
varlarının bir kısmı ayakta olan Büyük Saray ve Küçük Saray’ın 
planını çizerek tanımlamıştır. Aynı zamanda ele geçirdiği çinilere 
de yayınlarında yer vermiştir. (Foto 1) Oral’ın bu çalışmalarıyla 
Kubadabad Sarayı ve çinileri araştırmacıların ilgisini çeker duru-
ma gelmiştir.

İşte bu araştırmacılardan biri olan Alman Sanat Tarihçi Kurt 
Erdmann, İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı sırada 1952 Ha-
ziran ayında Kubadabad’ı ziyaret etmiş, defterine çeşitli notlar 
almış, çizimler yapmış ve Büyük Saray, Küçük Saray ve Kız Kale-
si’nin fotoğraflarını çekmiştir18(Foto 2).

14- H. H. Graf von Schweinitz, In Kleinasien, Ein Reiteausflug Durch das Innere Kleina-
siens im Jahre 1905, Berlin 1906, s. 29-33; R. Arık, Kubad Abad, s. 44; A. O. Uysal, “Kubad 
Abad’ın Tarihi”, s.98-99. 

15- R. Arık, Kubad Abad, s. 43. 

16- M. Zeki Oral, “Kubadâbat Bulundu”, Anıt, 2, Konya 1949, s. 2-23; M. Zeki Oral, “Ku-
bad-Âbâd Çinileri”, Belleten, XVII/66, Ankara 1959, s. 209-222; M. Z. Oral, “Kubad-Âbâd 
Çinileri”, s. 209-222. 

17- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi (1967), Erzurum 
1991; İbrahin Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Konya Tarihi, Birinci baskı Konya 
1964, İkinci baskı Konya 1997.

18- Berlin Müzesi Kurt Erdmann arşivi 3.VI.1952 tarihli defter kayıtları. Defter Dr. Şükrü 
Dursun tarafından incelenerek tarafımıza iletilmiştir.

The first known printed photographs and contemporary infor-
mation about Kubadabad were carried out in 1905 by Graf von 
Schweinitz, who conducted research in Anatolia for the railway 
route. Graf von Schweinitz and a group of engineers visited the 
village of Hoyran (Gölyaka), later Kubadabad and its surroundings, 
explored the island of Maiden’s Castle on the lake and published a 
photo of it, stating that this place was a medieval ruin14.

Interest in historical studies increased with the proclamation 
of the Republic of Turkey, and many old generation teachers and 
museologists, especially depending on developments in the Sel-
juk research, began to research the historical art and architectural 
works in the light of historical sources15. One of them, M. Zeki Oral 
scanned Ibn-i Bibi’s Selçuknâme during his directorship of the 
Konya Museum, attempted to search for Seljuk artifacts, and both 
discovered and published about structures and palaces, especial-
ly Kubadabad and Keykubadiye, whose names were little known, 
but whose locations and features were unknown16. Another re-
searcher, Ibrahim Hakkı Konyalı, on the other hand, claimed that 
these discoveries belonged to him, but his publications belong to 
a later date17.

 In 1949 and 1950, M. Zeki Oral started the first research and 
excavations in Kubadabad. Stating that there were many buildings 
in the ruins of the palace, he drew the plans of the Grand Palace 
and the Small Palace, whose plans were partially understood and 
some of the walls were still standing. He also included the tiles he 
recovered in his publications  (Photo.1) With these works of Oral, 
Kubadabad Palace and its tiles have attracted the attention of re-
searchers.

One of these researchers, German Art Historian Kurt Erdmann, 
visited Kubadabad in June 1952 while he was working at Istanbul 
University, took notes about the buildings, made drawings and 
took photographs of the Grand Palace, Small Palace and Maiden’s 
Castle18 (Photo 2).

14- H. H. Graf von Schweinitz, In Kleinasien, Ein Reiteausflug Durch das Innere Klein-
asiens im Jahre 1905, Berlin 1906, pp. 29-33; R. Arık, Kubad Abad, p. 44; A. O. Uysal, 
“Kubad Abad’ın Tarihi”, pp.98-99. 

15- R. Arık, Kubad Abad, p. 43. 

16- M. Zeki Oral, “Kubadâbat Bulundu”, Anıt, 2, Konya 1949, pp. 2-23; M. Zeki Oral, 
“Kubad-Âbâd Çinileri”, Belleten, XVII/66, Ankara 1959, pp. 209-222; M. Z. Oral, “Kubad-
Âbâd Çinileri”, pp. 209-222. 

17- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi (1967), Erzurum 
1991; İbrahin Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Konya Tarihi, 1st pub. Konya 1964, 
2nd pub. Konya 1997.

18- Berlin Museum Kurt Erdmann archive book records dated 3.VI.1952, examined by 
Dr. Şükrü Dursun and forwarded to us.
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Foto  2: Kurd Erdmann arşivinden “Büyük Saray” ve “Küçük Saray”
Photo 2: “ Grand Palace” and “Small Palace” from the Kurd Erdmann archive
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Kubadabad’ın keşfinden yaklaşık on beş yıl sonra Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Kürsü-
sü’nden Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn, o zamanki Müzeler Ge-
nel Müdürü Mehmet Önder’le anlaşarak 1965’de Kubadabad’da 
ilk gerçek bilimsel kazıyı başlatmıştır. Kubadabad’da başlatılan 
bu çalışma aynı zamanda Türkiye’de, esas amacı Türk kültürü-
ne yönelik arkeolojik çalışma olan ilk profesyonel uzmanları ve 
donanımı tamam kazıdır. Yani her biri özellikle o iş için görevlen-
dirilmiş bir mimar, bir restorasyon-konservasyon uzmanı, bir fo-
toğrafçı, Türk sanatı tarihi uzmanları ve öğrencileriyle oluşan bir 
ekip Prof. Otto-Dorn başkanlığında çalışmış ve 1966’da kazılara 
devam edilmiştir19. Bu çalışmalarda ilk kez külliyenin bir topogra-
fik planı yapılarak, mevcut kalıntılar buna yerleştirilmiştir. Ayrıca 
iki büyük binanın “hal-i hazır” ve kazı sonuçlarını yansıtan plan 
ve kesitleri de yapılmıştır. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan bir 
kısmı in-situ çiniler ve alçı dekorasyon ile seramik ve cam diğer 
buluntular bilim dünyasına tanıtıldı20. 

Prof. Dr. K. Otto-Dorn’un Türkiye’den ayrılmasıyla 1967’de 
Mehmet Önder kısa bir sezon kazıya devam etmiş ve bu çalışma-
da ortaya çıkan çinileri yayınlamıştır21.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Rüçhan Arık 
Kubadabad’ı yeniden ele alır ve Türkiye’de Selçuklu arkeolojisi 
açısından bir model oluşturacak sistemli bilimsel kazıları başlatır. 
Zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla önce 1980’de yüzey araştırması 
arkasından 1985’e kadar Kız Kalesi’nde çalışmalarını yürütmüş; 
daha sonra kesintisiz olarak 36 yıl Kubadabad Saray Külliyesi’n-
de, kazı başkanlığını burada yetiştirmiş olduğu pek çok araştır-
macıdan biri olan Doç.Dr. Muharrem Çeken’e 2017 yılında devre-
desiye kadar sürdürmüştür. 

19- Rüçhan Arık, Kubad Abad: Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000; M. Oluş Arık 
ve Rüçhan Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, 
İstanbul 2007; Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017; M. Oluş Arık, 
“Kubadâbad Sarayı (I.Hafriyatın Hikâyesi)”, Önasya, 38, Ankara 1968, s. 6-7.

20- K. Otto-Dorn, “Berichtüberdie Grabung in Kobadabad 1965”, Archaeologischer An-
zeiger, Heft 2, Berlin 1966, s. 170-183; K. Otto-Dorn, “Berichtüberdie Grabung in Koba-
da-bad 1966”, Archaeologischer Anzeiger, Heft 4, Berlin 1969, s. 438-506.

21- M. Önder, “Yeni Bulunan Eserler: Kuşlu Çini”, Anıt, S. 31, Konya 1964, s. 32; M. Ön- 
der, “Kubad Abad Sarayları Kazılarında Bulunan Resimli Dört Çini”, Sanat Tarihi Yıllığı II 
(1966-68), İstanbul 1968, s. 116-121; M. Önder, “Kubadabad Çinilerinde Sultan Alâeddin 
Keykubad I’in İki Portesi”, Sanat Tarihi Yıllığı III (1969-70), İstanbul 1970, s. 121- 124; M. 
Önder, “Selçuklu Devri Kubad Abad Sarayı Çini Süslemeleri”, Türkiyemiz, 6, İstanbul 
1972, s. 15-18.

Approximately fifteen years after the discovery of Kubadabad, 
Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn, from Ankara University Faculty 
of Language and History-Geography Department of Art History, 
started the first real scientific excavation in Kubadabad in 1965 in 
agreement with Mehmet Önder, then General Director of Muse-
ums. This study initiated in Kubadabad was also the first profes-
sional fully-equipped archaeological excavation in Turkey carried 
out with the purpose of exposing Turkish culture. In other words, 
a team consisting of an architect, a restoration-conservation ex-
pert, a photographer, Turkish art history experts and students, 
each of whom was assigned specifically for that mission, worked 
under the direction of Prof. Otto-Dorn and continued excavations 
in 196619. In these works, a topographical plan of the complex was 
made for the first time and the existing remains were placed in 
it. In addition, the plans and sections of the two large buildings 
reflecting the “current state of them” and excavation results were 
also prepared in detail. Thus, some of the in-situ tiles and gypsum 
decoration, and other ceramic and glass finds unearthed during 
the excavations were introduced to the world of science20. 

Mehmet Önder continued a short season of excavations in 
1967 with the departure of Prof. Dr. K. Otto-Dorn from Turkey and 
issued the tiles revealed through this study21.

 In 1980, Prof.Dr. Rüçhan Arik from Ankara University Faculty 
of Language, History and Geography Department of Art History 
re-examined Kubadabad and initiated systematic scientific exca-
vations in Turkey that would create a model in terms of the Seljuk 
archeology. Under difficult conditions and limited possibilities, he 
carried out his studies in the Maiden’s Castle, first with the surface 
survey in 1980, followed by excavations until 1985. Then, he con-
tinued his works for 36 years uninterruptedly at Kubadabad Pal-
ace Complex, until he handed over the mission in 2017 to Assoc. 
Dr. Muharrem Ceken, one of the many researchers he has trained. 

19- Rüçhan Arık, Kubad Abad: Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000; M. Oluş Arık 
and Rüçhan Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, 
İstanbul 2007; Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017; M. Oluş Arık, 
“Kubadâbad Sarayı (I.Hafriyatın Hikâyesi)”, Önasya, 38, Ankara 1968, pp. 6-7.

20- K. Otto-Dorn, “Berichtüberdie Grabung in Kobadabad 1965”, Archaeologischer An-
zeiger, Heft 2, Berlin 1966, pp. 170-183; K. Otto-Dorn, “Berichtüberdie Grabung in Koba-
da-bad 1966”, Archaeologischer Anzeiger, Heft 4, Berlin 1969, pp. 438-506.

21- M. Önder, “Yeni Bulunan Eserler: Kuşlu Çini”, Anıt, no. 31, Konya 1964, p. 32; M. Ön- 
der, “Kubad Abad Sarayları Kazılarında Bulunan Resimli Dört Çini”, Sanat Tarihi Yıllığı II 
(1966-68), İstanbul 1968, pp. 116-121; M. Önder, “Kubadabad Çinilerinde Sultan Alâeddin 
Keykubad I’in İki Portesi”, Sanat Tarihi Yıllığı III (1969-70), İstanbul 1970, pp. 121- 124; 
M. Önder, “Selçuklu Devri Kubad Abad Sarayı Çini Süslemeleri”, Türkiyemiz, 6, İstanbul 
1972, pp. 15-18.
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Bugün Saray külliyesinin bulunduğu alan dışında Kubadabad 
şehrinden pek bir şey kalmamış; bazı tarihî mevki adları ile temel 
seviyesinde bazı yapı kalıntıları yer almaktadır. Bunun yanı sıra 
gerek göldeki adalara gerek çevredeki yaylalara dağılmış köşk-
ler Kubadabad’la bağlantılıdır. Bunlardan Kız Kalesi denen adada 
yer alan yapılar ve Anamas dağı eteklerindeki yaylada Malanda 
olarak bilinen köşk kalıntısı, ana külliyenin bir parçası olarak ta-
sarlanmış olmalıdır22.

Saray külliyesi yapıları üzerinde bulunduğu kayalık yarım 
adanın topoğrafyasına göre özellikle göl tarafında kuzey, doğu ve 
güney kenar boyunca yoğunlaşmakta; batı kenarında ise daha az 
bina ile çevrelenmektedir. Aslında yarım adanın kuzeyinde Bü-
yük Saray’dan başlayarak topoğrafyaya bağlı çeşitli kırılmalar 
meydana gelerek Küçük Saray’ı sınırlayan sur bütün doğu cephe 
boyunca uzayıp Tersane’yi de içine alacak şekilde güneydeki ya-
pılarla birleşir. Bu sur güneyde Üç Mekânlı Yapı, Köşklü Hamam, 
Gürlevi denilen küçük gölet ile Şikârhane (15 No’lu Yapı) ve Avlağı 
da kapsar.  Bu planlama ilk inşa sürecinin bir parçası olmalıdır 
zira sur burada bir bütünlük gösterir ve sınırladığı binalarla bir-
likte tasarlanmıştır. Büyük Saray’dan başlayarak, Küçük Saray ve 
Köşklü Hamam’a kadar surun göl tarafında uzayan bir Sekili Yol 
adeta sultanın protokol yolu gibi yer alır. Yarım adanın batı kana-
dı boyunca güneyden kuzeye doğru 8 No’lu Yapı (koğuş?), Batı 
Köşkü ve 10 No’lu Yapı (has ahır?) sıralanmış ve araları duvarlarla 
birleştirilmiştir23. Bu duvar 10 No’lu Yapı’dan itibaren kuzeye yani 
Büyük Saray’a doğru devam etmekte ancak bu alanın kazısı ger-
çekleşmediği için burada başka yapı olup olmadığı ve duvarın ne 
doğrultuda şekillendiği toprak üstünde anlaşılamamaktadır. Bun-
ların aralarında da iç avlu duvarları, yürüyüş yolları ve su tesisatı 
izleriyle, bir liman ve bazı yıllar su içinde kalan kıyı tesisleri fark 
edilmektedir. Anamas yaylalarından, içinde çifte künkler bulu-
nan sağlam harçlı duvarlar şeklindeki suyollarıyla külliyeye taze 
akarsu sağlanmıştır24 (Şekil  1; Foto 3).

22- R. Arık, Kubad Abad, s. 201-203; A. O. Uysal, “Kubad Abad Şehri”, s. 108. 

23- Buradaki duvarlar yapıların arasında bu yapılardan sonra inşâ edilmiş gibi durmakta 
ve dilatasyonlar gözlemlenmektedir. Yüksekliklerinin ne kadar olduğunu tahmin etmek 
zordur zira bir sur olarak değil de külliyenin batı kenarını ihata eden çok kalın olmayan 
130 cm bir duvar olarak görmek gerekir.

24- R. Arık, Kubad Abad, s. 67. 

Today, there is not much left from the city of Kubadabad except 
for the area where the Palace complex is located. There are some 
historical site names and some building remains at the foundation 
level. In addition, the mansions scattered on both the islands in 
the lake and the surrounding plateaus are linked to Kubadabad. 
Among these, the structures on the island called Kız Kalesi (Maid-
en’s Castle) and the ruins of the mansion known as Malanda in the 
plateau at the foot of Anamas mountain must have been designed 
as part of the main complex22.

The palace complex centres around especially along the north, 
east and south sides of the lake, in accordence with the topogra-
phy of the rocky peninsula on which the palace complex struc-
tures are located, while it is surrounded by fewer buildings on the 
west side. In fact, starting from the Great Palace in the north of the 
peninsula, various breaks occured depending on the topography. 
The bastion surrounding the Small Palace extends along the whole 
east front and merges with the structures in the south, including 
the Shipyard. This wall also includes the Three-Room Building, 
Köşklü Hamam, the small pond called Gürlevi, Şikârhane (Build-
ing No 15) and Avlak in the south. This planning should be part of 
the initial construction process as the fortification shows integrity 
here and was designed with the buildings it bordered. The Sekili 
Road extending from the Great Palace to the Small Palace and the 
Köşklü Bath on the lake side of the wall is designed like the sul-
tan’s protocol road. The Building No. 8 (ward?), West Pavilion and 
Building No. 10 (big barn?) are lined along the western side of the 
peninsula from south to north and are joined by walls23. This wall 
continues northward, in other words to the Grand Palace, start-
ing from Building No. 10, but since the excavation of this area has 
not taken place, it is not possible to understand whether there is 
another structure here and in what direction the wall is formed. 
Inner courtyard walls, walking paths, traces of water installations, 
a port and coastal facilities that have been submerged for some 
years can be noticed among these. A fresh stream was provided 
to the complex from the Anamas plateaus with waterways in the 
form of solid mortared walls with double pipes inside24 (Figure 1; 
Photo 3).

22- R. Arık, Kubad Abad, pp. 201-203; A. O. Uysal, “Kubad Abad Şehri”, p. 108. 

23- The walls here stand between the structures as if they were built later as dilatations 
are observed. It is difficult to guess how tall they are, and it should not be regarded as 
a fortification, but as a 130 cm wide wall that covers the western edge of the complex.

24- R. Arık, Kubad Abad, p. 67. 
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Şekil 1:  Kubadabad Saray Külliyesi vaziyet planı
Figure 1:  Kubadabad Palace Complex site plan
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Foto  3: Kubadabad Saray Külliyesi hava fotoğrafı
Photo 3: Kubadabad Palace Complex aerial photo
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Büyük Saray planı ve boyutları ile saray külliyesinin ana yapısı 
durumundadır ve yarımadanın kuzeyinde kayalık bir alan üze-
rinde yer alır. Moloztaş duvar örgüsü içinde ve kemer, tonoz ve 
kapı kenarlarında yer yer tuğla kullanıldığı kalan izlerden anlaşıl-
maktadır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan dikdört-
gen bir planda inşa edilmiş olup güneydoğu köşesine bir hamam 
eklemlendirilmiştir (Şekil  2). Planı kabataslak üç ana bölüm ola-
rak, batıda ön avlu, ortada saray binası, kuzeyde göle açılan teras 
biçimde tarif edilebilir25. 

Ön avlunun kuzeybatı duvarı ortasında yer alan açıklığın kapı 
olduğu düşünülmektedir. Güneybatı ve güneydoğu duvarına L 
biçiminde planlanan içten tek sıra halinde müştemilat mekan-
ları yerleştirilmiştir. Güneybatıda yer alan yedi küçük mekânın 
önünde dar bir seki uzanır. Güneydoğu kenarında bulunan daha 
büyük iki mekânın kapısı avluya açılır ve bu mekânların kuzey-
doğusunda sarayın duvarı ile arasında kalan dar koridor hamama 
geçit sağlar.

Saray binası esas olarak iki bölüme ayrılır, birinci bölüm taht 
eyvanının da bulunduğu kabul salonu ve etrafındaki mekânlar-
dan oluşmakta; ikinci bölüm ise doğu kanadın sıralanmış bir ey-
vanlı salon ve mekânların yer aldığı harem olarak nitelendirilen 
kısımdır. Ana girişi güney cepheden ön avluya açılan bir taç kapı 
şeklindedir. Taç kapıdan girilince bir vestibül ve iki yanında oda-
lar yer alır. Vestibülün kuzey duvarındaki kapı açıklığından kabul 
salonuna geçilir. Dikdörtgen planlı kabul salonunun kuzeyinde 
taht eyvanı ve çevresine sıralanmış dört oda bulunur. Taht salonu 
eyvanı zemininden bir sıra taş ile yükseltilmiş ve 1960’lı yıllar-
daki kazılarda in-situ lüster çiniler burada bulunmuştur (Foto 4). 
Eyvanın arka duvarındaki kapı terasa açılmaktadır. Kabul salonu-
nun zemini taş, taht eyvanı ise tuğla döşelidir.

Kabul salonunun kuzeybatı köşesindeki odada yüksekliği 
1,5-2 metreye yaklaşan in-situ sıraltı çini kaplamalar Prof. Dr. 
Otto-Dorn’un kazıları sırasında buradan çıkarılmıştır (Foto 5). 
Otto-Dorn’un “divan” olarak nitelendirdiği dikdörtgen planlı bu 
oda kuşkusuz çini kaplamalarıyla özel bir tasarıma sahip olsa da 
çağının divan toplantıları için yetersiz olsa gerektir. Bu mekânın 
kuzeydoğu köşesinden açılan bir kapıyla terasa doğru uzanan iki 
bölümlü kısım tuvalet ve fosseptiktir.

25- R. Arık, Kubad Abad, s. 53-54.

The Grand Palace is the main structure of the palace complex 
with its plan and dimensions and it is located on a rocky area in 
the north of the peninsula. It is understood from the remaining 
traces that bricks were used in the rubble masonry and on the 
edges of the arches, vaults and doors (Figure 02). The plan can be 
described as three main sections, the front courtyard in the west, 
the palace building in the middle, and the terrace opening to the 
lake in the north25. 

The opening in the middle of the northwest wall of the fore-
court is thought to be the door. Outbuildings are placed on the 
southwest and southeast walls in a single row of L-shaped in-
teriors. A narrow bench extends in front of seven small spaces 
located in the southwest. The doors of the two larger spaces on 
the southeast edge open to the courtyard, and the narrow corridor 
between them and the wall of the palace in the northeast of these 
spaces provides passage to the bathhouse.

The palace building is mainly divided into two parts. The first 
part consists of the reception hall with the throne iwan and the 
surrounding spaces; while the second part is the part of the east 
wing, which has an iwan that is lined and is described as a harem 
where spaces are located. Its main entrance is in the form of a 
portal opening to the front courtyard from the south facade. When 
you enter the portal, you encounter a vestibule and rooms on both 
sides. From the door opening on the north wall of the vestibule, 
you pass to the reception hall. To the north of the rectangular 
planned reception hall are the throne iwan and four rooms lined 
up around it. The throne hall is raised with a row of stones from 
the floor of the iwan, where in-situ luster tiles were found during 
excavations in the 1960s (Photo 4). The door on the back wall of 
the iwan opens to the terrace. The floor of the reception hall is 
paved with stones as the throne iwan with bricks.

In the room in the northwest corner of the reception hall, the 
in-situ underground tile coverings, with the height about 1.5-2 me-
ters, were unearthed during the excavataion carried out by Prof. 
Dr. Otto-Dorn (Photo 5). Although this rectangular room, which 
Otto-Dorn described as a “lounge”, has a special design with tile 
coverings, it must be insufficient for the council meetings of the 
age. The two-sectioned part extending towards the terrace with a 
door opened from the northeast corner of this place belongs to the 
toilet and the septic tank.

25- R. Arık, Kubad Abad, pp. 53-54.
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Şekil 2:  Büyük Saray planı
Figure 2:  The plan of Grand Palace
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Foto  4: Büyük Saray, in-situ durumunda bulunan lüster çiniler
Photo 4: Luster tiles found in-situ, Grand Palace
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Foto  5: Büyük Saray, in-situ durumunda bulunan sıraltı çiniler
Photo 5: Underglaze tiles found in-situ, Grand Palace
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Kabul salonunun eyvan ile birleştiği kuzeydoğu köşesinden 
dar tonozlu geçit ile Otto-Dorn’un harem dediği ikinci bölüme 
geçilir. Burada yer alan daha küçük eyvanlı salonun (sofanın) ku-
zeyinde iki mekân; güneyinde ise bir kapıdan geçilerek iç içe dü-
zenlenmiş kapıları birbirine açılan yan yana iki mekân bulunur. 
Eyvanlı salonun kuzey batısında yer alan mekânın batı duvarında 
Otto-Dorn, atlı avcı sahnesi içeren alçı levhaları, kemer köşele-
rinde tavus kuşu tasvirleri bulunan alçı dolap nişlerini in-situ ola-
rak burada ortaya çıkarmıştı (Foto 6). Hemen yanındaki odada da 
tuğla bir duvar ile sınırlandırılmış tuvalet kuruluşu dikkati çeker.

Büyük Saray’ın terası yapının kuzeyinde ve doğusunda ka-
yalık zeminin üzerinde eğimi düzenlemek için yüksek duvarlar 
ile sınırlandırılmış ve dolgu toprak ile zemini tesviye edilmiştir. 
Terasın altında atık su kanalları kuzey duvarının iki noktasından 
göle doğru açılmaktadır.

Büyük Saray’ın güneydoğu köşesine bitişik vaziyette bir ha-
mam kalıntısı 2001 yılı kazılarında bulunmuştur (Foto 7). Hamam, 
saray duvarına paralel vaziyette külhan bölümü dışında 8,25 x 
17,00 metrelik dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır. Kazılar sonu-
cunda, hamamın belli bir seviyeye kadar yıkılmış tuğla duvarları, 
külhan bölümündeki ocağın ağzı, su deposu, cehennemlik, sıcak-
lık ile buna bitişik hücre, ılıklık ve soyunmalık olması gereken 
mekânlar, duvarların içinde su künklerinin kalan izleri, tüteklik-
ler ve zemini kısmen çökmüş olan ılıklık mekânında cehennem-
liğin tuğla ayakları ortaya çıkarılmıştır26. 

“Sekili Yol” Büyük Saray’ın terasına hamamın kuzeydoğu kö-
şesinde yer alan bir kapıyla açılır. Buradan Küçük Saray’a ve ora-
dan güneydeki Köşklü Hamam’a kadar devam eder. Büyük Saray 
ile Küçük Saray arasında göl tarafından sur ile çevrilmiş bir iç 
avlu ve bu avlunun kuzeyinde müştemilat binaları vardır.  Saray 
külliyesinin güney kanadının ortasında yer alan bir terasta kıs-
men ayakta kalabilmiş diğer önemli bina ise Küçük Saray olarak 
adlandırılan yapıdır (Şekil 3; Foto 8). Küçük Saray etrafı surlarla 
çevrilmiş bir avlu içerisinde göle yakın doğu kenarında inşa edil-
miştir. Bu avlunun ana girişi güneybatı köşede yer alan bu gün 
temel seviyesinde izlenebilen eyvan tarzı taç kapı biçimindedir.

 

26- Rüçhan Arık, “Kubad-Abad 2001 Yılı Kazı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantı-
sı, 24/1, Ankara 2003, s. 299-306; R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 162; A. Osman Uysal 
“Kubadabad Hamamları”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13 Mayıs 
2006), Konya 2006, s. 85-96.

From the northeast corner where the reception hall meets the 
iwan, a narrow vaulted passage leads to the second section, which 
Otto-Dorn calls the harem. There are two rooms to the north of 
the smaller iwan hall (lounge), and, in the south, two side by side 
spaces whose doors open to each other through a door. On the 
west wall of the room located in the northwest of the hall with 
iwans, Otto-Dorn had uncovered plasterboard niches in-situ with 
plasterboards containing a horseman scene, and peacock depic-
tions on the arch corners (Photo 6). In the room right next to it, the 
toilet establishment limited by a brick wall draws attention.

The terrace of the Great Palace was limited by high walls to 
regulate the slope on the rocky ground in the north and east of the 
building, and the ground was leveled with the fill soil. Under the 
terrace, waste water channels open towards the lake from two 
points of the northern wall.

The remains of a bathhouse adjacent to the southeast corner of 
the Great Palace were found during the 2001 excavations (Photo 
7). The bath covers a rectangular area of 8.25 x 17.00 meters, ex-
cept for the furnace section, parallel to the palace wall. Some of the 
finds unearthed as a result of the excavations are collapsed brick 
walls of the bath to a certain level, the brim of a furnace in the fur-
nace section, water tank, hypocaust and the adjacent cell, rooms 
that should be warming and dressing rooms, the remaining traces 
of pipe drains inside the walls, smokestacks, brick feet of the hy-
pocaust in the warm place, whose floor has partially collapsed26. 

   The “Sekili Road” opens to the terrace of the Grand Palace 
through a door located in the northeast corner of the bathhouse. 
From here, it continues to the Small Palace and from there to the 
Köşklü Hamam to the south. Between the Grand Palace and the 
Small Palace, there is an inner courtyard surrounded by a wall by 
the lake and outbuildings to the north of this courtyard. Anoth-
er important building that partially survived on a terrace in the 
middle of the south wing of the palace complex is the building 
called the Small Palace (Figure 3; Photo 8), which was built on the 
eastern edge of the lake, in a courtyard surrounded by walls. The 
main entrance of this courtyard is in the form of an iwan-style 
portal in the southwest corner, which can be viewed today at the 
foundation level.

26- Rüçhan Arık, “Kubad-Abad 2001 Yılı Kazı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 
24/1, Ankara 2003, pp. 299-306; R. Arık, Selçuklu Sarayları, p. 162; A. Osman Uysal 
“Kubadabad Hamamları”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13 May 
2006), Konya 2006, pp. 85-96.
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Foto  6: Büyük Saray, Tavus kuşu tasvirli, in-situ bulunan alçı dolap nişi
Photo 6: In-situ plaster cabinet niche with peacock depiction, Grand Palace
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Foto  7: Büyük Saray ve hamamı
Photo 7: Grand Palace and bath

Foto  8: Küçük Saray
Photo 8: Small Palace
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Şekil 3:Küçük Saray planı
Figure 3: The plan of Small Palace
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Doğu-batı doğrultusunda uzanan kareye yakın, düzgün bir 
plan gösteren yapının duvarlarının dış yüzleri düzgün kesme taş-
larla kaplıdır. Külliyenin düzgün kesme taşla kaplı iki yapısından 
biridir. Bugün ancak doğu ve batı yüzlerinde, çok az sayıda kap-
lama taşı kalabilmiştir. Yapının güneybatı köşesinde sivri beşik 
tonozla örtülü eyvan biçimindeki taç kapısından geçilerek dik-
dörtgen planlı bir vestibüle ulaşılır. Vestibülün batısındaki kalın 
duvarın içine yerleştirmiş merdivenle üst kata çıkışın sağlandığı 
anlaşılmaktadır. Kuzeyinde ise zemini tuğla döşemeli bir oda bu-
lunur. 

Vestibülün doğu duvarının ortasındaki bir kapı ile dikdörtgen 
planlı bir salona ve sivri beşik tonozlu olduğu anlaşılan eyvana-
ulaşılır. Eyvan zemini bir sıra taşla yükseltilmiştir. Salonun ve 
eyvanın zeminleri tuğla döşemelidir.  Salonun kuzey ve güneyin-
de, birer kapıyla geçilen simetrik olarak düzenlenmiş yan odalar 
yer alır. Bu kapıların tuğla örgülü kemerleri bugüne kalabilmiştir.
Yan odalar bir duvarla ikiye ayrılmış, batı duvarına paralel, dar, 
uzun dikdörtgen birer bölüm elde edilmiştir. Bunlara odanın için-
den geçilmektedir. Her iki yandaki bu odaların kuzey ve güney 
duvarları ortasında üst katla ilişkilendirilen baca gibi birer künk 
yuvası bulunur. Eyvanın doğu, kuzey ve güney duvarları üzerinde 
birer kapı açıklığı vardır. Kuzey ve güneydeki duvarlarındaki kapı 
açıklıkları yan kanatlarda yer alan eyvan biçiminde tasarlanmış 
bölümlere geçişi sağlar. Sarayın kuzeydoğu cephesinde kazılarla 
ortaya çıkarılan taş merdivenin burada oluşturulan ahşap bir te-
rasa çıkmak üzere tasarlandığı düşünülmektedir27.

Sarayın üst katına dair herhangi bir iz günümüze kadar ulaş-
mamıştır. Prof. Dr. Rüçhan Arık’ın Küçük Saray’da yaptığı kazılar 
sırasında sarayın dış duvarları ve çevresinde çok sayıda sekiz 
köşeli yıldız ve haç kolu formlu çinilerin ele geçmesi, zemin katı 
düzgün kesme taşla kaplı olan bu yapının üst katının duvarlarının 
çinilerle bezendiği düşüncesini ortaya koymaktadır.

Küçük Saray’ın güneyinde göl kıyısında kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı ve iki bölümlü, önü göle 
doğru açık yapı “tersane” veya “kayıkhane” olarak tanımlanmış-
tır28 (Foto 9). İki gözlü tersane yaklaşık 750 m2’lik bir alanı kapla-
makta ve saray külliyesinin anıtsal yapılarından birisidir29 (Şekil  
4). Kısmen moloz taş duvarları ayakta kalabilmiş yapının kuzey 
mekânı ortadan bir duvar şeklinde seki ile ikiye ayrılmıştır.  Batı 

27- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s.148 

28- K. Otto-Dorn-M. Önder, “Berichtüberdie 1965”, s. 172; R. Arık, Selçuklu Sarayları, 
s. 156. 

29- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s.157. 

The outer surfaces of the walls of the building, which is close to 
a square and has a smooth plan extending in the east-west direc-
tion, are covered with smooth cut stones, as being one of the two 
structures of the complex covered with smooth cut stones. Today, 
only a small number of facing stones have survived on the east 
and west facades. A rectangular vestibule is reached by passing 
through the iwan-shaped crown door covered with a pointed bar-
rel vault in the southwest corner of the building. It is understood 
that the staircase placed inside the thick wall to the west of the 
vestibule allowed access to the upper floor. To the north is a room 
with a brick floor.

A door in the middle of the east wall of the vestibule leads to 
a rectangular planned hall and an iwan apparently with a point-
ed barrel vault. The iwan floor is raised with a row of stones. The 
floors of the hall and the iwan are bricked. In the north and south of 
the hall, there are side rooms, which are arranged symmetrically, 
with one door each. The brick arches of these doors have survived 
to this day. Side rooms are divided into two by a wall, and a narrow, 
long rectangular section parallel to the west wall is obtained, both 
reached through the room. In the middle of the north and south 
walls of these rooms on both sides a pipe drain socket like a chim-
ney associated with the upper floor. There are door openings on 
the east, north and south walls of the iwan, which access to the 
sections designed in the shape of an iwan on the side wings. It is 
thought that the stone staircase unearthed through excavations 
on the northeast facade of the palace was designed to ascend to a 
wooden terrace created here27.

No trace of the upper floor of the palace has survived to this 
day. During the excavations carried out by Prof. Dr. Rüçhan Arık 
in the Small Palace, the uncovering of many eight-pointed star 
and cross-arm shaped tiles on the outer walls of the palace and its 
surroundings reveals the fact that the upper floor of this building, 
whose ground floor is covered with smooth cut stones, was deco-
rated with tiles.

In the south of the Small Palace, the rectangular planned and 
two-part building, which extends in the northwest-southeast di-
rection on the lake shore, and its front facing towards the lake, is 
defined as “shipyard” or “boathouse”28 (Photo 9). The two-space 
shipyard covers an area of approximately 750 square meters and 
is one of the most monumental structures of the palace complex29 

27- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p.148 

28- K. Otto-Dorn-M. Önder, “Berichtüberdie 1965”, p. 172; R. Arık, Selçuklu Sarayları, 
p. 156. 

29- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p.157. 
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Foto  9: Kayıkhane/ Tersane
Photo.9: Boathouse / Shipyard

Şekil 4:  Kayıkhane (Tersane) planı
Figure 4:  The plan of Boathouse / Shipyard
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duvarı üzerinde her iki mekana birer kapı açılır. Bu yapı, bugün 
bilinen tek Selçuklu göl tersanesi/kayıkhanesi olduğundan bü-
yük önem taşır. 

Saray külliyesinin güney kanadı Köşklü Hamam, Üç Mekânlı 
Yapı, Şikârhane (15 No’lu Yapı) gibi yapılar ile Avlağı ve Gürlevi 
denen tatlı su kaynağı olan göleti de içerecek şekilde günümüze 
ulaşmıştır. Üç Mekânlı Yapı, Köşklü Hamam’ın hamam kısmı ilk 
inşa dönemi sonrasındaki kullanımlarda eklenmiş olmalıdır, zira 
kalan izler ve arkeolojik veriler bunu göstermektedir. 

“Üç Mekânlı Yapı” denen mekânlar sura bitişik olarak yan 
yana sıralanan, kapıları sur üzerinden güneye doğru açılan birbi-
rine bitişik üç oda şeklinde planlanmıştır. Küçük Saray’a bağlanan 
Sekili Yol bu mekânların önünden güneye doğru kırılma yaparak 
köşkün kapısına ulaşır. Bu mekânların ilk inşa tasarımından son-
ra yapıldığı surla birleşme yerlerindeki dilatasyonlar ve surun üç-
gen payandalarının mekânların içinde kalmasından anlaşılmak-
tadır. Bu mekânların külliyenin bu bölümündeki müştemilatları 
olduğu söylenebilir.

Külliyenin güneyindeki en belirgin yapı Köşklü Hamam olarak 
anılan30 bir köşk ve ona sonradan eklenmiş kuzeyindeki hamam-
dan oluşur. Önündeki köşk ilk tasarımın bir parçası olsa gerektir. 
Düzgün kesme taş kaplamalı olduğu anlaşılan köşk güneybatıdan 
ve Küçük Saray’dan gelen surun birleştiği köşede bugünkü haliyle 
yan yana iki mekân biçimindedir. Kapısı güneydoğu köşede Se-
kili Yol’a açılır. Köşkün konumlandırılması, güneye bakan cephesi 
Gürlevi ve Avlağı (Paradeison) da gören bir noktada olmasından 
dolayı bu özel peyzajın bir parçası olarak düşünülmüş olmalıdır. 
Güneyinden bitişik hamamın ilk inşasındaki planının nasıl olduğu 
bugün için tam Anlaşılamamaktadır. Dönemi içinde sonradan bü-
yük çaplı bir müdahaleyle son halini almış olmalıdır. Hamam ka-
lıntısı, su deposu, sıcaklık mekânı, halvet hücreleri, ılıklık ve ara-
lık mekânıyla kazılarda ortaya çıkarılmıştır31(Foto 10). Hamamın 
ılıklığının zemininde türkuaz sırlı, altıgen çiniler ile beyaz zemin 
üzerine kobalt mavisi zikzak desenli sıraltı tekniğinde dikdörtgen 
döşeme çinileri bulunmuştur32.

30- A. O. Uysal, “Kubad Abad Hamamları”, s. 85-96. 

31- A. O. Uysal, “Kubad Abad Hamamları”, s. 85-96.  

32- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 145. 

(Figure 4). The partly rubble stone walls of the building have sur-
vived, and the northern part of the building is divided into two by 
a bench in the form of a wall in the middle. A door opens to both 
rooms on the west wall. This structure is of great importance as it 
is the only Seljuk lake shipyard / boathouse known today.

 The partly rubble stone walls of the building have survived, 
and the northern part of the building is divided into two by a bench 
in the form of a wall in the middle. A door opens to both rooms on 
the west wall. This structure is of great importance as it is the only 
Seljuk lake shipyard / boathouse known today. 

The spaces called “Three-Space Building” are planned as three 
adjacent rooms lined up adjacent to the wall, doors opening to-
wards the south over the city wall. Connecting to the Small Pal-
ace, Sekili Road turns south in front of these spaces and reaches 
the gate of the mansion. It is understood from the dilatations at 
the junction areas with the wall and the triangular buttresses of 
the walls that these spaces were built after the first construction 
design. It can be said that these places are outbuildings in this part 
of the complex.

The most prominent structure in the south of the complex con-
sists of a mansion known as Köşklü Hamam30 and a bath to the 
north, which was added later. The pavilion in front of it must be a 
part of the first design. The pavilion, which is understood to have 
been covered with smooth cut stone, is in the form of two spaces 
side by side in its current form at the corner where the wall com-
ing from the southwest and the Small Palace joins. Its door opens 
to Sekili Yol in the southeast corner. The positioning of the pavil-
ion must have been considered as a part of this special landscape, 
since it is at a point where the south facing façade can be seen at 
Gürlevi and the Paradeison. The plan of the first building of the 
bath adjacent to the south is not fully understood today; must have 
been finalized with a large-scale intervention later in the period. 
The remains of a bathhouse, water tank, hot room, private room 
cells, warming and gap spaces were unearthed during excava-
tions31 (Photo 10). Turquoise-glazed hexagonal tiles and rectangu-
lar floor tiles with cobalt blue zigzag pattern underglaze technique 
on a white background were found on the floor of the warming 
section of the bath32.

30- A. O. Uysal, “Kubad Abad Hamamları”, pp. 85-96. 

31- A. O. Uysal, “Kubad Abad Hamamları”, pp. 85-96.  

32- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p. 145. 
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Foto  10: Köşklü Hamam
Photo 10: Bath with a kiosk



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD88

Kubadabad Saray Külliyesi’nin güneybatısından yakınlardaki 
Hoyran Köyü’ne doğru uzanan büyük alan köylüler tarafından 
“avlak” veya “avlağı” olarak adlandırılır. Bu alanın içinde köylü-
lerin “toprak tol” diye andığı Prehistorik Höyüğü de yer alır. Ku-
badabad Saray Külliyesi’nin ana yapılarının bulunduğu kıyıdaki 
sahanın güneybatısındaki bu alan, henüz hiçbir kazı faaliyeti 
gerçekleştirilmemiş olmasından ötürü bilinmezliğini koruyor-
du. Burası, İbn-i Bibi’nin anlattığı ve Kubadabad’daki av, müzik 
ve sportif eğlencelerini gerçekleştirildiği ‘şikârgah’ için en uygun 
yer olmalıydı. Keza avlağın bir av köşkü de olması bekleniyordu. 
Buna istinaden külliyenin güneybatısında Toprak Tol’un kuzey-
batı eteğine oturan “15 No’lu bina” olarak bilinen yapı kalıntısının 
2016-2019 yıllarında kazısı yapılmış33 ve bunun “Şikârhane” ol-
duğu düşünülmüştür. Dıştan dışa 13.40 x 15.50 m ölçülerindeki 
dikdörtgen biçimli binanın kuzeyinde, yaklaşık 13.50 x 19.90 m 
ölçülerinde bir alanı çevreleyen yamuk biçimli bir ön avlusu bu-
lunur (Şekil  5), (Foto 11). Moloz taştan inşa edilmiş binada, yığma 
tekniğindeki duvarlar, iç bölmelerde 0.70, 0.90, 1.30 m, cepheler-
de ise 1.40 m kalınlığında olup döşeme seviyesinde içten ve dış-
tan iki sıra ahşap hatıllıdır. Yapının avlusu kuzey yönde külliyeyi, 
güney yönde sınırlandıran surla birleşir. Avluda gerçekleştirilen 
kazılar, Anamas Dağı’ndan saray külliyesine gelen çift su hattının 
binaya güneyden girip binayı kat ettikten sonra avludan saraya 
doğru devam ettiğini ortaya koymuştur. Binaya avludan özgün 
haliyle dört basamaklı çift yönlü merdivenle çıkılmaktadır. Lento 
ve söveleri yok olmuş kapı sahanlığından girilen binanın doğu-
sundaki mekâna dar bir koridorla bağlı vestibülü bulunur. Girişin 
hemen karşısında, duvara bir dilatasyonla birleşik kütlenin, ya-
pının muhtemel ikinci katına veya damına ait çıkış merdivenidir. 
Vestibülün güneyinde ise birbirleriyle bir kapıyla içten irtibatlı 
kuzey-güney yönlü boyuna dikdörtgen biçimli iki mekân vardır. 
Bunlardan batıdaki mekânının kuzeydoğu köşesinden bir kapıyla 
fosseptiği bulunan tuvalete geçilir. Yine aynı mekânın güneydoğu 
köşesinde, külliyenin güneyine yani avlak tarafına doğru açılan 
talî bir kapı daha vardır. Binanın kuzeybatı köşesine dıştan bitişen 
2.60 x 2.75 m ölçülerinde niteliği net olarak anlaşılamamış bir du-
var kütlesine rastlanılmış ve içi boş bu kütlenin burada yer alan 
bir seyir kulesine ait kaide olabileceği düşünülmüştür.

33- Muharrem Çeken, Alptekin Yavaş ve Tolga Bozkurt, “Kubadabad Saray Külliyesi 
2017 Yılı Kazı Çalışmaları”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyu-
mu, Ankara 2019, s. 701- 716.

The large area extending from the southwest of the Kubadabad 
Palace Complex to the nearby Hoyran Village is called “hunting 
ground” by the villagers. Within this area, there is also the Pre-
historic Mound, which the villagers call “soil tol”. This area in the 
southwest of the area on the shore, where the main structures of 
the Kubadabad Palace Complex is located, remained unknown 
due to the fact that no excavation activities had been carried out 
yet. This place should have been the best place for the “shikar-
gah” as told by Ibn-i Bibi, where hunting, music and sporting en-
tertainment was held in Kubadabad. Likewise, the hunting lodge 
was expected to be located here. Based on this, the remains of the 
building known as “Building No. 15” built on the northwest skirt of 
Soil Tol in the southwest of the complex were excavated in 2016-
201933, and it was thought to be the “Şikârhane”.  To the north of 
the rectangular building measuring 13.40 x 15.50 m externally, 
there is a trapezoidal forecourt surrounding an area measuring 
approximately 13.50 x 19.90 m (Figure 5), (Photo 11). In the build-
ing built of rubble stone, the walls in the masonry technique are 
0.70, 0.90, 1.30 m thick in the inner partitions and 1.40 m in the 
facades, and have two rows of wooden beams at the floor level. 
The courtyard of the building joins with the wall that limits the 
complex to the south. The excavations carried out in the courtyard 
revealed that the double water line from the Anamas Mountain to 
the palace complex entered the building from the south and con-
tinued from the courtyard to the palace after passing through the 
building. The building is accessed from the courtyard with a four-
step double-sided staircase. There is a vestibule connected by a 
narrow corridor to the room to the east of the building, which is 
entered through the doorway with the lintel and jambs destroyed. 
Right across the entrance is the staircase belonging to the possible 
second floor of the building or the roof of the mass combined with 
a dilatation. To the south of the vestibule are two longitudinally 
rectangular rooms in the north-south direction connected by a 
door. From here, a door is passed from the northeast corner of the 
western room to the toilet with its septic tank. Again, in the south-
east corner of the same space, there is another secondary door 
opening towards the south of the complex, that is to the hunting 
ground. A wall mass of 2.60 x 2.75 m, whose quality is not clear-
ly understood, was found adjacent to the northwest corner of the 
building from the outside, and it was thought that this hollow mass 
could be a base of a watch tower located here.

33- Muharrem Çeken, Alptekin Yavaş and Tolga Bozkurt, “Kubadabad Saray Külliyesi 
2017 Yılı Kazı Çalışmaları”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyu-
mu, Ankara 2019, pp. 701- 716.
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Şekil 5: Av Köşkü (Şikârhane) planı
Figure 5: The plan of Hunting Lodge (Şikârhane)
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Foto  11: Av Köşkü (Şikârhane)
Photo 11: Hunting Lodge (Şikârhane)
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Saray külliyesinin batı kanadı yapıları daha önce de belirtildiği 
gibi arazinin durumu ve gölün bu bölümündeki değişken sevi-
yesine göre birbirinden bağımsız olarak inşa edilmiş ve araları 
duvarlar ile birleştirilmiştir.

Bu kanadın kuzeybatısında külliyenin giriş kapısı olduğu dü-
şünülen açıklığın hemen yanında “8 No’lu Yapı” olarak nitelendi-
rilen kuzey-güney doğrultusunda uzayan dikdörtgen planlı bina 
bulunur (Foto 12). Yapının güneydoğu köşesinde bir kapı açıklığı 
yer alır. Buradan girildiğinde, doğu ve batı duvarlarına paralel bir 
orta seki uzanır. Bu yapının, külliyenin girişine yakın olması ve 
planı dolayısıyla muhafız koğuşu olarak kullanılmış olabileceği 
düşünülmektedir34.

Batı kanadın ortalarına doğru koğuşun kuzeybatısında, “Batı 
Köşkü” olarak adlandırılan yapının yer yer temelleri ve su bas-
man seviyesinde duvarları kalmıştır.  Köşkün yapıya kuzeydo-
ğu köşesindeki kapıdan girince bir vestibül vardır. Vestibülden 
odalara ve sonra batıdaki hole (sofaya) varılır. Holün iki yanında 
odalar bulunur 35(Foto 13). Bu yapının kuzeybatı köşesinde küçük 
bir hamam vardır ve köşk ile birleşir. Soyunmalık, ılıklık, sıcak-
lık, su deposu ve külhan mekânları art arda tek eksen üzerin-
de sıralanmışlardır. Hamamın zemini çökmüş ve cehennemlik 
ayakları yıkılmıştır. Hamam, köşkten önce inşa edilmiş olmalıdır. 
Çünkü köşkün batı duvarından taşıntı yapmakta; köşk duvarı ha-
mamın külhan ayaklarının aralarını da doldurarak yükselmekte 
ve hamamın işlevini sonlandırmaktadır. Bu durumda aynı anda 
planlanmayan iki ayrı yapı olduğu; hamamın fonksiyonu sona 
erdikten sonra üzerine bir köşkün inşa edildiğini akla getirmek-
tedir. Hamam külhanı değişken su seviyelerine sahip Beyşehir 
Gölü’nün en yüksek su seviyesi olarak ölçülen 1025 m’nin altın-
da kalmaktadır. Belki de zaman içinde bir şantiye hamamı olarak 
kullanılan bu yapının suyun yükselmesiyle kullanılmaz hale gel-
diği ve üzerine köşk inşa edildiği iddia edilebilir. 

Saray külliyesinin batı kanadı boyunca kuzey-güney doğ-
rultusunda sıralanan binaların kuzeyinde “10No’lu Yapı” olarak 
adlandırılan kalıntı bulunmaktaydı. Burada kireç harç katkılı ve 
hatıllı duvar kalıntılarının saray külliyesinin Selçuklu çağına özgü 
duvarlarını andıran karakteriyle farklı olduğunu hemen ortaya 
koymaktaydı. 2017 ve 2018’de gerçekleşen kazılarla yapının su 
basman ve temel seviyesinde kalmış duvarlarından planı ortaya 

34- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 142; Ali Osman Uysal, “Kubad Abad Saray Külliyesinin 
Mimarisi”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, s. 
116-117.

35- R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 142. 

As mentioned before, the western side of the palace complex 
was built independently of each other, depending on the state of 
the land and the variable level in this part of the lake, and the walls 
in between were combined.

In the northwest of this side, next to the opening, which is 
thought to be the entrance door of the complex, is a rectangular 
planned building that extends in the north-south direction, which 
is described as “Building No.8” (Photo 12). When the door opening 
in the southeast corner of the building is entered, a middle terrace 
extends parallel to the east and west walls. It is thought that this 
space close to the entrance of the complex could have been used 
as a guard ward due to its plan34.

Towards the middle of the west side, in the northwest of the 
ward are some foundations and the walls of the building called 
“Western Pavilion” at the basement level. There is a vestibule when 
you enter the building through the door in the northeast corner of 
the pavilion. From the vestibule, you reach the rooms and then 
to the west hall (lounge), which has rooms on both sides35 (Photo 
13). There is a small bath in the northwest corner of this building 
and it joins with the pavilion. The dressing room, warm room, hot 
room, water tank and furnace rooms are arranged consecutively 
on a single axis. The floor of the bath collapsed together with its 
hypocaust pillars. The bathhouse must have been built before the 
mansion, because it protrudes from the west wall of the pavilion, 
the pavilion wall rises by filling between the furnace feet of the 
bath and ends the function of the bath. In this case, there are two 
separate buildings that are not planned at the same time; which 
suggests that the pavilion was built on it after the bath’s function 
ended. The bath furnace is below 1025 m measured as the highest 
water level of Beyşehir Lake, which has variable water levels. It 
may be claimed that this building, which was used as a construc-
tion site bath, became unusable over time with the rise of the wa-
ter and a pavilion was built on it.

In the north of the buildings lined in the north-south direction 
along the west wing of the palace complex was the ruin called 
“Building No 10”. Here, it was revealed that the wall remains with 
lime mortar and beam were different from the character of the 
palace complex, which resemble the walls of the Seljuk era. With 
the excavations in 2017 and 2018, the plan of the building was 

34- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p. 142; Ali Osman Uysal, “Kubad Abad Saray Külliyesinin 
Mimarisi”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, pp. 
116-117.

35- R. Arık, Selçuklu Sarayları, p. 142. 
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Foto  12: 8 No’lu Yapı
Photo 12: Building No.8
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Foto  13: Batı Köşkü
Photo 13: Western Pavilion
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çıkarılmıştır (Foto 14). Kuzey-güney doğrultusunda 21,85x30,77 
m ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir. Güneyinde doğu-batı 
doğrultulu iki boylamasına mekân ve bunların kuzeyinde geniş 
bir avludan oluşan büyük boyutlu bir yapıdır. Binanın neredeyse 
2/3’ünü teşkil eden avlusuna kuzeydoğu köşedeki bir açıklıktan 
girilmektedir. Yapının güney yarısını teşkil eden doğu-batı yön-
lü iki paralel mekânın avluya açılan kapısı kuzeydoğu köşededir. 
Mekânlar birbirine doğu kenardaki bir açıklıkla irtibatlandırılmış-
tır. Yapının planı itibariyle fonksiyonu tartışma konusu olmakla 
birlikte külliyenin “Has Ahır”ı olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Saray külliyesinin yerleştiği yarım adayı kuşatan bütün bu 
yapılardan başka külliyenin ortasındaki büyük avluya dağılmış 
vaziyette üstlendikleri fonksiyonlar tam tespit edilememiş ve “12 
No’lu Yapı”, “13 No’lu Yapı” ve “14 No’lu Yapı” olarak nitelendirilen 
müştemilat binaları da bulunmaktadır (Foto 15, 16).

Karadaki saray külliyesineyaklaşık 3,5 km kadar uzaklıkta, 
kayalıklardan oluşan küçük bir adada görülen yapı kalıntıları Kız 
Kalesi olarak bilinmektedir. Etrafı surlarla çevrili bu yapı toplu-
luğunun, Kubadabad Saray Külliyesi’nin bir parçası olarak tasar-
landığı anlaşılmakta ve aynı tarihlerde inşa edildiği düşünülmek-
tedir36 (Foto 17). Adada iskânın Bizans çağına kadar indiği yapılan 
kazılarla anlaşılmış zemini mozaik döşeli bir şapel kalıntısı bu-
lunmuştur. Adanın en yüksek noktasında kuzey-güney doğrul-
tusunda dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilmiş “Köşk” yer alır. 
Dıştan düzgün kesme taş kaplama duvarları ile iki katlı olarak 
yapılmış köşk günümüze büyük bir bölümü yıkılmış olarak ulaş-
mıştır. Bu yapının dışında, kuzeydoğu uçta yamuk planlı, tonozlu 
bir mekân bulunmakta, adanın güney ve doğu kenarlarını sınırla-
yan sur kalıntıları boyunca bir dizi mekan kalıntısı yan yana sıra-
lanmaktadır. Adanın güneybatısında soyunmalık, ılıklık, sıcaklık, 
külhan gibi bölümleri ve cehennemliğiyle küçük bir hamam yer 
alır. Hamamın kuzeyinde muhtemelen adaya kayıkların yanaşa-
bileceği ve adaya çıkışı sağlayan tonozlu mekânlar bulunur.

36- R. Arık, Kubad Abad, s. 185; A. O. Uysal, “Kubad Abad Sarayının Göldeki Uzantısı: Kız 
Kalesi”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, s. 189.

figured out considering the basement and foundation-level walls 
(Photo 14). It has a rectangular plan measuring 21.85x30.77 m in 
the north-south direction and is a large-scale building consisting 
of two longitudinal spaces in east-west direction to the south and 
a large courtyard to the north. The courtyard, which constitutes 
almost 2/3 of the building, is entered through an opening in the 
northeast corner. The door of the two parallel spaces in east-west 
direction, which constitutes the south half of the building, opening 
to the courtyard is in the northeast corner. The spaces are con-
nected to each other by an opening on the east side. Although the 
function of the building in terms of its plan is a matter of debate, it 
is emphasized that the complex could be the “Big Barn”.

 Apart from all these structures surrounding the peninsula 
where the palace complex is located, the outbuildings described 
as “Building No.12”, “Building No 13” and “Building No 14”, whose 
functions are not fully determined, also range in the large court-
yard in the middle of the complex (Photo 15, 16).

The ruins of the building seen on a small island consisting of 
rocks, approximately 3.5 km from the palace complex on land, 
are known as Kız Kalesi (Maiden Castle). It is understood that this 
building group surrounded by walls was designed as a part of the 
Kubadabad Palace Complex and built on the same date36 (Photo 
17). The excavations revealed that the settlement on the island 
dates back to the Byzantine era as the remains of a chapel with 
a mosaic floor were found. At the highest point of the island is 
the “Pavilion” built on a rectangular area in the north-south direc-
tion. The two-storey pavilion, with its externally smooth cut-stone 
walls, has survived to the present day, mostly in ruins. Outside of 
this building is a trapezoidal, vaulted room at the northeast end, 
and a series of room remains lined up side by side along the ruins 
of the walls that border the south and east sides of the island. In 
the southwest of the island, there is a small bath with its dressing 
room, warm room, heat, furnace and hypocaust. To the north of 
the bath are probably vaulted spaces where boats can approach 
the island and provide access to it.

36- R. Arık, Kubad Abad, p. 185; A. O. Uysal, “Kubad Abad Sarayının Göldeki Uzantısı: Kız 
Kalesi”, Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: KUBAD ABAD, Konya 2019, p. 189.
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Foto  14:  10 No’lu Yapı
Photo 14:  Building No. 10
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Foto  15: 12 No’lu Yapı
Photo 15: Building No.12



KUBADABAD SARAY KÜLLİYESİ / KUBADABAD PALACE COMPLEX 97

Foto  16: 13 – 14 No’lu yapılar
Photo 16: Buildings No.13 - 14
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Foto  17: Kız Kalesi
Photo 17: The Maiden’s Castle
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KUBADÂBÂD SARAYI’NIN

İNŞÂSINDA ROL OYNAYAN

TESİRLERE DAİR GENEL BİR 

DEĞERLENDİRME

Öz

Kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreç boyunca siyasî, 
askerî ve ekonomik gelişimi dikkate alındığında, Türkiye Sel-
çuklu Devleti’nin gücünün doruğunda olduğu dönemi ayırt et-
mek mümkündür. Bu hiç şüphesiz Sultan Alâeddin Keykubâd b. 
Gıyasüddin Keyhüsrev’in iktidarı (1220-1237) sırasında gerçek-
leşmiştir. Nitekim bu dönemde devletin ihtişamını gözler önüne 
sermek üzere birçok abidevî eser meydana getirilmiştir. Kuba-
dâbâd Sarayı bunlar arasındadır ve bilhassa konum ve doğal or-
tamı sebebi ile dikkat çekici bir eserdir. Ancak yapılış nedenini 
sadece bu özellikleri ile izah etmek bizi tatminkâr bir sonuca 
ulaştırmayacaktır. Kaynakların yetersiz kaldığı bu gibi Selçuklu 
dönemi meselelerinin izahında farklı disiplinlerden yardım al-
mak yeni fikirler verebilir. Bu bakımdan Kubadâbâd Sarayı’nın 
inşasında rol oynamış olması muhtemel doğal ortam özellikleri 
ve beşerî-iktisadî tesirleri ele aldığımız bu çalışmada insan ve 
mekân ilişkisini kurgulamaya imkân veren Tarihî Coğrafya di-
siplininden de faydalanılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, I. Alâeddin Keykubâd, Ku-
badâbâd Sarayı

AN OVERVIEW ABOUT

THE EFFECTS THAT PLAYED ROLE

ON THE CONSTRUCTION OF

THE KUBADĀBĀD PALACE

Abstract

It is possible to determine the period during which the Ana-
tolian Seljuk State was at the peak of its power by taking into ac-
count the political, military and economic progress of the state 
from its foundation to the end. This period was undoubtedly dur-
ing the reign of Sultan ‘Alā’ al-Dīn Kayqubād ibn Ghiyāth al-Dīn 
Kaykhusraw (1220-1237), when considerable numbers of mon-
umental structures were erected to show the magnificence of 
the state. One of these structures, the Kubadābād Palace, is par-
ticularly remarkable in terms of its location and natural environ-
ment. Since explaining only its construction characteristics might 
not lead us to a satisfactory result, an interdisciplinary approach 
could give us new angles on revealing the Seljukid period when 
the written sources fail to give clear answers. In this regard, this 
study aims to employ the methods of Historical Geography, which 
considers the relationship between human and the place, in order 
to explore possible interactions among natural environment and 
the human-economic effects which may have played a role in the 
construction of the Kubadābād Palace.

Keywords: Seljuks, ‘Alā’ al-Dīn Kayqubād I, Kubadâbâd Palace
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GİRİŞ

I. Alâeddin Keykubâd, Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 
(1192-1196/1205-1211) ikinci oğludur. Babası öldüğünde ağabeyi 
I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ile taht kavgasına girişmiş, fa-
kat başarılı olamayarak hapsedilmiştir. Ancak ağabeyinin ölü-
mü sonrası Selçuklu devlet erkânının müşterek kararı ile tahta 
çıkması mümkün olabilmiştir.

Cülusu sonrası devletinin dış politikasını yerinde müdahale-
lerle istikrarlı bir biçimde yürüten Sultan Alâeddin, karşılaştığı 
dış tehditler karşısında kararlı bir askerî tavır da sergileyebil-
miştir. Ülkesi içerisinde devlet içinde devlet konumuna yüksel-
miş emirlerin ve dışarıda da Kilikya Ermenileri, Mengücekliler 
(Erzincan kolu), Eyyûbiler ve Harezmşah Celâleddin’in sebep 
olduğu karmaşaları siyasî ve askerî tedbirlerle hal yoluna koya-
rak devletinin gücünü ve otoritesini arttırmıştır. Moğolların dev-
letinin sınırlarında tehdit yaratması üzerine de rakibi Eyyûbiler 
ile sıhriyet bağı kurarak bunu gelecekte yaşanabilecek olası bir 
Moğol saldırısına karşı bir kalkan olarak kullanmayı düşün-
müştür. Politikasındaki başarı, Anadolu’nun saltanatı sırasında 
Moğol taarruzlarından uzak kalabilmesinden anlaşılmaktadır.

Uzak görüşlü Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd, 
Haçlıların Filistin kıyılarında ellerinde bulunan liman şehirleri 
ve Kıbrıs üzerinden yürüttükleri ticaret faaliyetleriyle büyük ge-
lirler elde ettiklerini de fark etmiş ve hem ülkesini bu hareket-
lilikten faydalandırmak ve hem de Kilikya Ermenilerinin Kıb-
rıs Krallığı ile ilişkilerini sınırlamak üzere Akdeniz kıyısındaki 
önemli liman kenti Kalonoros’un (Candelore) fethini (1223) ba-
şarı ile gerçekleştirmiştir. Şehre fetihten sonra Sultan’ın ismin-
den dolayı Alâ’iyye (Alanya) adı verilmiştir. Bir başka başarısı da 
Moğol saldırısı sonrası kargaşa yaşayan Suğdak’a bir deniz aşırı 
sefer (1227) düzenleyerek Anadolu ticaret hayatının olumsuz et-
kilenmesini önlemek olmuştur. Böylece memleketinin Akdeniz 
ve Karadeniz ticaretinden önemli ölçüde pay elde etmesi müm-
kün hale gelmiştir.

Elde edilen gelir artışı ile ülkenin imarına yönelik faaliyet-
ler artarken, şehirlerin Moğol tehdidine karşı müstahkem hale 
getirilmesi de mümkün olmuştur. Yine bu dönemde, Sultan’ın 
arzusu doğrultusunda, Alâ’iyye’de bir kışlık saray, sefer zama-
nı ordu birliklerinin yakınındaki Meşhed Ovası’nda toplandığı 
Kayseri’deki yazlık Keykubâdiyye Sarayı ve çoğunlukla bahar 
aylarında kullanıldığını düşündüğümüz Konya Beyşehir’deki 
Kubadâbâd Sarayı’nın inşası söz konusu olmuştur.

INTRODUCTION

Alâeddin Keykubâd I was the second son of Sultan Gıyâseddin 
Keyhüsrev I (1192-1196 / 1205-1211). When his father died, he fight-
ed for the throne against his brother Izzeddin Keykavus I (1211-
1220), but was imprisoned when he lost the war. However, after 
the death of his brother, he had the chance of ascending to the 
throne with the joint decision of the Seljuk state officials.

Sultan Alâeddin, who consistently carried out the foreign pol-
icy of his state after enthronement, was able to display a deter-
mined military attitude in the face of foreign threats he faced. He 
increased the power and authority of his state by taking political 
and military measures and settling the chaos caused by the emirs 
that had risen to a state within the state around the country and 
by the Armenians of Cilicia, the Mengücekliler (Erzincan branch), 
Eyyubis and Harezmşah Celâleddin abroad. When the Mongols 
posed a threat to the borders of his state, he thought of using it as 
a shield against a possible future Mongol attack by establishing a 
affinity relationship with his rival Ayyubis. The success in his poli-
tics is understood from the fact that Anatolia remained away from 
the Mongol attacks during his reign.

Far-sighted Anatolian Seljuk Sultan Alâeddin Keykubad I have 
noticed that the Crusaders achieved great incomes with trading 
activities carried out by port cities of Palestinian coast and Cyprus. 
In order to both benefit from this mobility and limit the relations 
of Cilicia Armenians with the Kingdom of Cypriot, he successful-
ly conquered Kalonoros (Candelore) in 1223, an important harbor 
city on the Mediterranean coast. After the conquest, the city was 
named Ala’iyye (Alanya), taking the name of the Sultan. Another 
success was to prevent the adverse effects on Anatolian trade life 
by organizing an overseas expedition (1227) to Suğdak, which ex-
perienced chaos after the Mongol attack. Thus, it became possible 
for his country to obtain a significant share from the Mediterrane-
an and Black Sea trade.

While the activities for the development of the country have 
increased together with the income, he managed to make the cit-
ies fortified against the Mongolian threat. Again in this period, the 
Sultan ordered the construction of a winter palace in Ala’iyye, the 
summer Keykubadiyye Palace in Kayseri, where the army troops 
gathered in the Mashhad Plain, and the Kubadâbâd Palace in Kon-
ya Beyşehir, which we think mostly used in the spring months. 
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1-Kubadâbâd Sarayı’nın Lokasyon Özellikleri

Selçuklular hâkimiyet kurdukları memleketlerde birçok sa-
ray yapısı inşa etmişlerdir. Birer yönetim merkezi olan bu yapıları 
incelemek Selçuklu medeniyeti ve kültürünü tanımak için bulun-
maz bir fırsattır. Bunlardan biri Konya’nın Beyşehir İlçesi sınırla-
rında ve aynı adlı gölün (655 km2) kıyısında yer alan Kubadâbâd 
Sarayı’dır ve Sultan I. Alâeddin Keykubâd tarafından 1220-1225 
yılları civarında inşasına karar verilmiş olmalıdır.1

Kubadâbâd Sarayı Beyşehir Gölü’nün2 güneybatısında bulunan 
ve Torosların kuzeye uzanan bir kolu olan Anamas Dağları’nın 
doğu eteklerinde akışını sürdüren küçük akarsuların aşındırma 
ve biriktirme faaliyetleri neticesinde meydana gelmiş küçük bir 
alüvyal düzlükte, göle doğru çıkıntı yapan kayalık bir tepe ile bir 
Bronz Çağı höyüğü (Toprak Tol) çevresinde inşa edilmiştir. Bu-
radaki yapılar günümüze nispeten korunarak ulaştığından plan 
ve inşaat karakteri bilinen bir saray külliyesidir. Arkeolojik çalış-
malarda da figürlü bezemeleri olan çiniler ile cam, alçı ve metal 
objeler bulunmuştur.3

Saray yapılarının yer aldığı mevki kuzeybatıdan Baldıranlık 
Tepe (1468 m.), batıdan da Kel Tepe (1323 m), Güney Tepe (1288 
m.) ve Mekence Tepe (1206 m.) gibi yükseltilerle çevrilidir.4

1- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, çev. Mürsel Öztürk, TTK yay., 
Ankara 2014, s. 358-359; Ayrıca bkz. Osman Turan, “Keykûbad I” mad, İA, VI, MEB Bası-
mevi, Ankara 1967, s. 646-661; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyâsi Ta-
rih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071-1318), Boğaziçi yay., İstanbul 1993, s. 354; Scott 
Redford, “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imaginary”, Ars Orientalis, 
XXIII, 23 (Pre-Modern Islamic Palaces), Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution 
and Department of the History of Art, Michigan 1993, s. 220; Rüçhan Arık, Kubad Abad 
Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, s. 45, 211; Peter Ian Kuniholm, “Dendrochrono-
logically Dated Ottoman Monuments”, A Historical Archaeology of the Ottoman Empire 
Breaking New Ground, Moscow 2002, s. 127.

2- Beyşehir Gölü, Roma ve Bizans kaynaklarında Karalis, Pousgouse veya Poungousa 
gibi isimlerle anılmıştır. Selçuklu Türkleri ise gölün doğu tarafına Gurgurum veya Gor-
gorum adını vermişlerdir. Bkz. John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, 
İng. çev. Charles M. Brand, New York 1976, s. 26, 52, 236, 240.

3- Rüçhan Arık, Kubad Abad, s. 13; Alptekin Yavaş, “Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bu-
lunan Ziynet Eşyaları”, The Journal of Academic Social Science Studies, VI/1, Elazığ 2013, 
s. 1543-1566; Ömür Bakırer ve Scott Redford, “The Kubadabad Plate: Islamic Gilded and 
Enameled Glass in Context”, Journal of Glass Studies, LIX, New York 2017, s. 171-191; 
Zekiye Uysal, Kubad-Abad Sarayı Cam Buluntuları (1981-2004), Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 2008.

4- Harita Genel Müdürlüğü, 1/25.000 ölçekli Isparta M 26-c1 paftası, 1983.

1- Location Features of The Kubadâbâd Palace

Seljuks built many palace structures in the countries they 
dominated. Examining these structures, which are administrative 
centers, is a rare opportunity to get to know the Seljuk civilization 
and culture. One of these is the Kubadâbâd Palace, located in the 
Beyşehir District of Konya and on the shore of the lake (655 km2) of 
the same name, and it must have been ordered by Sultan Alâeddin 
Keykubâd I to be build around 1220-12251.

The Kubadâbâd Palace was built on a small alluvial plain2, which 
was formed as a result of the abrasion and accumulation activities 
of small streams that flow in the eastern foothills of the Anamas 
Mountains, a tributary of the Taurus Mountains, located southwest 
of Lake Beyşehir and extending to the North, and  around Toprak 
Tol, a Bronze Age mound with a rocky hill protruding into the lake. 
Since the structures here have survived relatively preserved, it is 
a palace complex with a definete plan and construction character. 
In archaeological studies, tiles with figured decorations and glass, 
plaster and metal objects were found3.

The location where the palace structures are located is sur-
rounded by heights such as Baldıranlık Hill (1468 m.) in the north-
west, and Kel Hill (1323 m.), Güney Hill (1288 m.) And Mekence Hill 
(1206 m.) in the west4.

1- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, transl. Mürsel Öztürk, TTK 
pub., Ankara 2014, p. 358-359; Also see. Osman Turan, “Keykûbad I” mad, İA, VI, MEB 
Basımevi, Ankara 1967, pp. 646-661; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Si-
yâsi Tarih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071-1318), Boğaziçi pub., İstanbul 1993, p. 
354; Scott Redford, “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imaginary”, Ars 
Orientalis, XXIII, 23 (Pre-Modern Islamic Palaces), Freer Gallery of Art, The Smithsonian 
Institution and Department of the History of Art, Michigan 1993, p. 220; Rüçhan Arık, 
Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, p. 45, 211; Peter Ian Kuniholm, 
“Dendrochronologically Dated Ottoman Monuments”, A Historical Archaeology of the 
Ottoman Empire Breaking New Ground, Moscow 2002, p. 127.

2- Lake Beyşehir was referred to by names such as Karalis, Pousgouse or Poungousa in 
Roman and Byzantine sources. Seljuk Turks named the eastern side of the lake as Gur-
gurum or Gorgorum. see. John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, Eng. 
transl. Charles M. Brand, New York 1976, pp. 26, 52, 236, 240.

3- Rüçhan Arık, Kubad Abad, p. 13; Alptekin Yavaş, “Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bu-
lunan Ziynet Eşyaları”, The Journal of Academic Social Science Studies, VI/1, Elazığ 2013, 
pp. 1543-1566; Ömür Bakırer ve Scott Redford, “The Kubadabad Plate: Islamic Gilded and 
Enameled Glass in Context”, Journal of Glass Studies, LIX, New York 2017, pp. 171-191; 
Zekiye Uysal, Kubad-Abad Sarayı Cam Buluntuları (1981-2004), Ege University Institute 
of Social Sciences Unpublished Doctorate Thesis, İzmir 2008.

4- General Directorate of Mapping, 1 / 25.000 scaled Isparta M 26-c1 sheet, 1983.
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Elverişli bir doğal ortama, muhteşem flora ve fauna özellikle-
rine sahip olmakla dikkat çeken yörede bir savunma duvarı ar-
dında kurulduğu anlaşılan saray, hemen yanı başında kurulmuş 
bir yerleşme ile de komşu olmuştur. Bu nadir görülen bir durum-
dur. Nitekim bir çalışmada da atla Beyşehir’e bir günlük mesafede 
bulunan sarayın hem bir av sahası ve hem de istihkâm edilmiş bir 
şehir yanında bulunması sebebi ile kent dışı saray paradigmasını 
bozduğu ifade edilmiştir.5

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü külliye hüviyetindeki saray 
ve çevresindeki kalıntılar nispeten geniş bir alana yayılır. Zira 
başta 3.5 km. kadar kuzeydoğusundaki Kızkalesi olmak üzere 
göl üzerindeki bazı adalarda köşk olması muhtemel yapı kalın-
tıları ve Anamas Dağı ile göl arasındaki düzlükte bulunan Yeni-
şarbademli İlçesi (Isparta) civarındaki harabelerden ayrıca burası 
ile Kurucaova Kasabası (Beyşehir) arasındaki Malanda öreni ve 
Hoyran’daki (Gölyaka Köyü) hamam kalıntılarından anlaşıldığına 
göre zamanla geniş bir hinterland üzerinde etkiler meydana ge-
tirmiştir.6

Bunlardan en önemlisi Kubadâbâd Sarayı ile aynı adı taşıyan, 
sonraki kayıtlarda da Yenişar (Yenişehir) ismi ile takip edilebilen 
yerleşmenin sarayın güneybatısında ortaya çıkmış olmasıdır. 
Mamafih yerleşme zamanla eski önemini yitirmiş ve adeta bir 
köy derecesine gerileyerek halk arasında Şarköy (Şehirköy) şek-
linde anılır olmuştur.7 Oral tarafından 1949-1950 yıllarında yeri 
tespit edilen sarayın bulunduğu yörede henüz kapsamlı arkeolo-
jik çalışmalar tamamlanmış değildir.8

Burası büyük ve küçük (Foto 1) iki saray, köşkler, av hayvanla-
rı bahçesi gibi eğlenme ve dinlenme mekânları, konutlar, hamam 
ve su kanalları ile bir tersaneden ibaret külliye hüviyetinde bir 
saray tesisi olup zaman içerisinde çevresi ile kentsel yerleşme 
niteliği kazanmıştır. Bunun en önemli delili, Pınarbaşı (Kürtler) 

5- Esra Bulduklu, Anadolu Selçuklu Dönemi Kubadabad Sarayı Çini Figürlerinin Gös-
tergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2018, s. 16-17.

6- Rüçhan Arık, “Kubad-Abad/Malanda Yüzey Araştırması”, XI. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı (24-28 Mayıs), haz. Fahriye Bayram vd., Ankara 1993, s. 35-36.

7- Kâtip Çelebi, Cihân-Nümâ, İstanbul 1732, s. 618. (Boyut Yayın Grubu, c. XIII, s. 18, 
erişim tarihi: 09.11.2019, (www.kitabicihannuma.com/dosyalar.asp); M. Akif Erdoğru, 
“Beyşehir Sancağı İcmal Defteri”, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 
1988, s. 122, 156; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Erzu-
rum 1991, s. 168; Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 44; Tuncer Bay-
kara, “Türkiye Selçuklularında Şehir/Kent ve Şehirliler/Kentliler”, Anadolu Selçukluları 
ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, s. 278.

8- Mehmet Zeki Oral, “Kubad Abad Bulundu”, Anıt, X, Konya 1949, s. 1-3; Mehmet Zeki 
Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II/2-3, 
Ankara 1952, s. 171-179.

The palace, which is understood to have been built behind a 
defense wall in a region that attracts attention with a favorable 
natural environment, magnificent flora and fauna features, has un-
commonly become a neighbor with a settlement built right next to 
it. As a matter of fact, it was stated in a study that the palace, one 
day distant from Beyşehir by horse, broke the paradigm of being a 
palace outside the city because it was located next to both a hunt-
ing area and a fortified city5.

The palace, which is like a complex, and the ruins around it 
are spread over a relatively wide area, where archaeological stud-
ies continue. Firstly the Maiden Castle, 3.5 km. to the northeast, 
remains of buildings on some islands on the lake, possibly as pa-
vilions, ruins around Yenişarbademli District (Isparta) on the plain 
between Anamas Mountain and the lake, as well as the ruins of 
Malanda ruin between here and Kurucaova Town (Beyşehir) and 
the baths in Hoyran (Gölyaka Village) apparently indicate that The 
Kubadâbâd Palace has created effects on a wide hinterland over 
time6.

It is noteworthy that the settlement, which has the same name 
as the Kubadâbâd Palace and can be traced as Yenişar (Yenişehir) 
in later records, emerged in the southwest of the palace. However, 
the settlement has lost its former importance in time and has been 
called as Şarköy (Şehirköy) among the people, almost as a village7. 
Extensive archaeological studies have not yet been completed in 
the region where the palace was located by Oral in 1949-19508.

This is a palace facility in the form of a complex consisting of 
two palaces, big and small (Photo 1), pavilions, entertainment ven-
ue, recreation spaces such as a prey animals garden, residenc-
es, baths, water channels, and a shipyard, and over time gained 
the character of an urban settlement with its surroundings. The 
most important evidence of this is an inscription on the door of the 

5- Esra Bulduklu, Anadolu Selçuklu Dönemi Kubadabad Sarayı Çini Figürlerinin 
Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Necmettin Erbakan University Institute of Social 
Sciences Unpublished Master’s Thesis, Konya 2018, pp. 16-17.

6- Rüçhan Arık, “Kubad-Abad/Malanda Yüzey Araştırması”, XI. Araştırma Sonuçları To-
plantısı (24-28 May), ed. Fahriye Bayram et al., Ankara 1993, pp. 35-36.

7- Kâtip Çelebi, Cihân-Nümâ, İstanbul 1732, p. 618. (Boyut Yayın Grubu, vol. XIII, p. 18, 
Access date: 09.11.2019, (www.kitabicihannuma.com/dosyalar.asp); M. Akif Erdoğru, 
“Beyşehir Sancağı İcmal Defteri”, Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 
1988, pp. 122, 156; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Er-
zurum 1991, p. 168; Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, p. 44; Tuncer 
Baykara, “Türkiye Selçuklularında Şehir/Kent ve Şehirliler/Kentliler”, Anadolu Selçuk-
luları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, p. 278.

8- Mehmet Zeki Oral, “Kubad Abad Bulundu”, Anıt, X, Konya 1949, pp. 1-3; Mehmet Zeki 
Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II/2-3, 
Ankara 1952, pp. 171-179.
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Köyü’ndeki mescidin kapısı üzerine sonradan süsleme amacı ile 
konmuş bulunan bir kitabedir. Bir fotoğrafı Arık’ın bir çalışmasın-
da vardır.9 Bu kitabe, aslında Kubadâbâd valisi Bedreddin Sutaş 
tarafından Kubadâbâd’da yaptırılan camiye ait olup 1235 tarihli-
dir.10 Burada anılan tarihte bir valinin görev yapıyor olması, hem 
buranın bir vilâyet merkezi olduğuna hem de askerî ve stratejik 
açıdan önem verildiğine bir işarettir.

Nitekim yukarıdaki kitabeye makalesinde yer veren Oral’a 
göre anılan dönemde Kubadâbâd bugün Beyşehir’in bir mahallesi 
durumundaki Gökçimen merkezli Gurgurum’un yerini almıştı. 
Zira Gurgurum ve Kubadâbâd ayrı ayrı vilâyet merkezi olamaya-
cak kadar birbirine yakın idiler. Muma (Gölkonak) köyünde bu-
lunan 1714 tarihli hüccet-i şer’iyede Şehirköyü adıyla meskûn bir 
yer olduğu anlaşılan Kubadâbâd’ın son mahallesi de o yıllarda da-
ğılmıştır. O halde Kubadâbâd’ın 1227-1727 yılları arasında yaşadığı 
kabul edilebilir.11 Konyalı’ya göre de Kubadâbâd vilâyeti, Osmanlı 
dönemindeki Yenişehir Nahiyesi’nin ya da aşağı yukarı şimdiki 
Yenişar’ın kapladığı alandan ibaretti.12

9- Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 163.

10- 

          

Kitabenin ikinci satırından itibaren tercümesi şöyledir:
“Bu mescit sultanların yücesi Keyhüsrev oğlu Alâeddin Keykubâd’ın -Tanrı sultanlığını 
sürekli kılsın- devletli günlerinde, kulların zayıfı ve Kubadâbâd Valisi olan Bedreddin 
Sutaş tarafından 633/1235 yılı Ramazan ayında yapıldı.”

11- Mehmet Zeki Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu?”, s. 176, 179. Ayrıca bkz. Mehmet 
Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), İstanbul 2006, s. 77.

12- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, s. 181.

mosque in Pınarbaşı (Kürtler) Village placed for decoration pur-
poses later. One of its photographs can be seen in Arık’s work9. 
This inscription actually belongs to the mosque built by the gov-
ernor of Kubadâbâd, Bedreddin Sutaş, in Kubadâbâd and is dated 
123510. The fact that once a governor was on duty here is a sign that 
this place was both a province center and regarded as an important 
military and strategic point.

As a matter of fact, according to Oral, who included the above 
inscription in his article, Kubadâbâd replaced Gökçimen-based 
Gurgurum in that period,, which is today a district of Beyşehir, 
because Gurgurum was too close to Kubadâbâd to be a separate 
province center. The last district of Kubadâbâd, which is under-
stood to be a residential area with the name of Şehirköyü, dated 
1714, located in the village of Muma (Gölkonak), also disintegrat-
ed in those years. In that case, it can be assumed that Kubadâbâd 
existed between 1227-172711. According to Konyalı, the Kubadâbâd 
province consisted of the area covered by the Yenişehir district in 
the Ottoman period or roughly the current Yenişar12.

9- Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, p. 163.

10- 

          

The translation beginning with the second line of the inscription is as follows:
“This mosque was built by Bedreddin Sutaş, who was weak of the servants and the 
Governor of Kubadâbâd, in the month of Ramadan 633/1235, in the days of the state of 
Alâeddin Keykubâd, son of Keyhüsrev, the highest of the sultans.”

11- Mehmet Zeki Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu?”, pp. 176, 179. Also see. Mehmet Akif 
Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), İstanbul 2006, p. 77.

12- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, p. 181.
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Foto 1: Kubadâbâd Küçük Saray ve Beyşehir Gölü’nün Görünümü (Mayıs 2019)
Photo 1: View of Kubadâbâd Small Palace and Beyşehir Lake (May 2019)
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2-Ortaçağ Kaynaklarına Göre Kubadâbâd Sarayı

ve Çevresi
İstanbul-Antalya güzergâhı üzerinde önemli bir konuma sa-

hip olan Beyşehir Gölü ve çevresi ile göldeki adalar XII. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar Hıristiyan nüfusla meskûndu. Selçuklula-
rın bölgede görülmeleri ile birlikte yöre sakinlerinin hızla Türk-
lerle kaynaşmaları ve aralarında canlı bir işbirliğinin başlaması 
Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos’un dikkatini çekmiş ve 
1142’de Kuzey Suriye’ye düzenlediği sefer sırasında otoritesini 
kabul ettirmek için yöre sakinleri üzerine bir harekât düzenle-
miştir.13 Ancak onun Suriye seferi sırasında hayatını kaybetmesi 
sonrasında Bizans’ın yöreye yönelik başka bir girişimi kaynak-
larda yer almamaktadır.

Kaynaklar yöre sakinlerinin akıbetinden detaylı bahsetme-
mektedir. Muhtemelen büyük bölümü anılan harekât sırasında 
telef olmuş ya da esir edilmiş olabilir. Belki de kurtulabilenler 
birlikte yaşama alışkanlığı kazandıkları Selçuklulara iltica et-
mişlerdir. Bizans kaynaklarında da yörede yaşanan sonraki ge-
lişmeler için başka bir kayıt bulunmamaktadır. Zaten 17 Eylül 
1176 tarihinde Konya Bağırsak Boğazı’nda yapılan Myriokep-
halon Savaşı ardından Anadolu’da Bizans’ın I. Haçlı Seferi’nden 
beri devam eden askerî üstünlüğü sona ermiştir.14 Böylece nü-
fuzunu Batı Anadolu’ya doğru yaymaya başlayan Türkiye Sel-
çuklu Devleti’nin yöredeki denetimi de kesinleşmiş olmalıdır. 
Müteakip dönemlerde Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 1207 
yılında Antalya’yı fethi ve I. İzzeddin Keykâvus’un şehri istirda-
dı (1216) ile yörenin önemi yeniden artmıştır. Sultan I. Alâeddin 
Keykubâd da 1223’de Alâ’iyye’yi fethinden sonra adı ile anılacak 
Kubadâbâd Sarayı’nı yörede inşa ettirmiştir. Bu saray zamanla 
yakınındaki gelişen yerleşmeye de ismini vermiştir.

13- Niketas Khoniates, Historia, çev. Fikret Işıltan, TTK yay., Ankara 1995, s. 24-25; Os-
man Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 1-44; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Ta-
rihi Selçuklular Devri, İstanbul 1944, s. 19-85; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular 
Dönemi, Ankara 1993, s. 142.

14- Bkz. Adnan Eskikurt, Selçuklu-Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Myri-
okephalon Zaferi (Beyşehir-Bağırsak Boğazı 17 Eylül 1176), (Mehmet Akif Ceylan’la bir-
likte), İstanbul 2017; Mehmet Akif Ceylan-Adnan Eskikurt, Tarihi Coğrafya Açısından 
Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı, Konya 2017; Adnan 
Eskikurt, “Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern Çalışmalar” USAD, 6, , 
Konya 2017, s. 65-93; Adnan Eskikurt, “Ortaçağ Kroniklerine Göre 17 Eylül 1176 Myrio-
kephalon Zaferi (Bağırsak Boğazı-Konya)”, USAD, 7, Konya 2017, s. 74-98; Adnan Eski-
kurt, “Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nun Myriokephalon Savaşı’na Dair Bahisleri”, 
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, IV, İstanbul 2017, s. 33-55; Mehmet Akif Cey-
lan, “Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) Açısından Konya Bağırsak Boğazı’nın Coğrafi 
Özellikleri”, USAD, 7, Konya 2017, s. 1-39; Mehmet Akif Ceylan, “Bağırsak Boğazı (Konya) 
ve Yakın Çevresinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları”, USAD, 7, Konya 2017, s. 203-245.

2- Kubadâbâd Palace and Its Surroundings

According to Medieval Sources
Having an important position on the Istanbul-Antalya route, 

Lake Beyşehir, its surroundings and the islands on the lake had 
been inhabited with a Christian population until the second half of 
the 12th century. As the Seljuks showed up in the region, the local 
residents quickly mingled with the Turks and a lively coopera-
tion began between them, which caught the attention of Byzantine 
Emperor John Komnenos II, who organized an operation against 
the local residents to impose his authority in 1142, during an ex-
pedition to the Northern Syria13. However, after his death during 
the Syrian expedition, another attempt of Byzantium towards the 
region is not included in the sources.

The sources do not mention the fate of the local residents in 
detail. Probably most of them were perished or captured during 
the aforementioned operation. Perhaps those who survived took 
refuge in the Seljuks with whom they gained the habit of living 
together. There is no other record in Byzantine sources reveal-
ing the subsequent developments in the region. After the Myri-
okephalon War in the Konya Bağırsak Strait on September 17, 1176, 
the military superiority of the Byzantine in Anatolia since the 1st 
Crusade ended14. Thus, the Anatolian Seljuk Empire spread its in-
fluence towards Western Anatolia and assured the ruling in the 
region. In the following periods, the importance of the region in-
creased again with the conquest of Antalya by Sultan Gıyâseddin 
Keyhüsrev I in 1207 and the recoupment of the city by Izzeddin 
Keykavus I in 1216. Later, Sultan Alâeddin Keykubâd I also built the 
Kubadâbâd Palace in the region, which would be named after him 
with the conquest of Ala’iyye in 1223. The nearby settlement was 
also named after this palace in time.

13- Niketas Khoniates, Historia, transl. Fikret Işıltan, TTK pub., Ankara 1995, pp. 24-25; 
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, pp. 1-44; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye 
Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul 1944, pp. 19-85; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuk-
lular Dönemi, Ankara 1993, p. 142.

14- See. Adnan Eskikurt, Selçuklu-Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Myri-
okephalon Zaferi (Beyşehir-Bağırsak Boğazı 17 Sep. 1176), (Mehmet Akif Ceylan’la bir-
likte), İstanbul 2017; Mehmet Akif Ceylan-Adnan Eskikurt, Tarihi Coğrafya Açısından 
Myriokephalon Savaşı (17 Sep. 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı, Konya 2017; Adnan Es-
kikurt, “Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern Çalışmalar” USAD, 6, , Kon-
ya 2017, pp. 65-93; Adnan Eskikurt, “Ortaçağ Kroniklerine Göre 17 Sep. 1176 Myriokeph-
alon Zaferi (Bağırsak Boğazı-Konya)”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 74-98; Adnan Eskikurt, 
“Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nun Myriokephalon Savaşı’na Dair Bahisleri”, Mar-
mara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, IV, İstanbul 2017, pp. 33-55; Mehmet Akif Ceylan, 
“Myriokephalon Savaşı (17 Sep. 1176) Açısından Konya Bağırsak Boğazı’nın Coğrafi Özel-
likleri”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 1-39; Mehmet Akif Ceylan, “Bağırsak Boğazı (Konya) 
ve Yakın Çevresinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 203-245.
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Konyalı’ya göre Kubadâbâd şu anlama gelmektedir; “Kubad, 
Keykubat adının ikinci kısmı olup adaleti yerine getiren, hak 
dağıtan, hak ve adalet sahibi; Kubadâbâd ise kubadyeri, ku-
badsahrası, kubadın şenlendirdiği, mâmur ettiği yer anlamına 
gelmektedir”.15

Sultan’ın Kubadâbâd Sarayı’nı inşâ ettirmesi hakkında en de-
taylı bilgiler İbn Bîbî tarafından El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umû-
ri’l-Alâ’iyye adlı eserde verilmiştir. Eserin Ayasofya Kütüphanesi 
2985 numarada kayıtlı mufassal nüshası 1280 (679 h.) yılında 
İbrahim b. İsmail b. Ebi Bekr el-Kayserî tarafından Sultan III. 
Gıyâseddin Keyhüsrev’in hazinesi için istinsah edilmiştir. Bu 
mufassal metin Mürsel Öztürk tarafından Farsça’dan tercüme 
edilerek neşredilmiştir.16 Yine eserin Paris Milli Kütüphanesi’nde 
Supp. Persan 1236 numarada kayıtlı olan ve Mükrimin Halil Yi-
nanç tarafından tercüme ve neşredilen muhtasarı vardır.17

Eserin Ayasofya’da Kütüphanesi’nde kayıtlı mufassal metnin 
tercümesinde Kubadâbâd Sarayı ile ilgili bilgiler şöyledir: “Sul-
tan, soylu atının sırtında Kayseri’den Süleyman gibi mutlu ve 
neşeli olarak mahaller ve menziller aşıp başkenti (dârü’l-mülk) 
geçince çok güzel bir yer olan Ağırnas’a vardı. Karşısına öyle 
bir yer çıktı ki, eğer cennetin bekçisi görse, orayı cennetten ayırt 
edemez, oradaki meyve ağaçlarını alıp aşılamak için cennet 
bahçesine götürürdü. Sultan, orda o sırada Emir-i Şikâr ve Mi-
mar olan Sadeddin Köpek’e güzellikte cennete benzeyecek, ne-
zaket ve çekicilikte Sedir ve Havarnak’ı geride bırakacak, bir 
saray (imaret) yapılmasını buyururken, parlak zekâsıyla bina-
nın plânını çizerek onun üzerinde açıklamalar yaptı ...”.18

Muhtasar nüshasının tercümesinde de “Sultan (Kayseri’den 
hareketle), Süleyman (a.s.) gibi, sâfinat-ı ciyâd (soylu atının) üs-
tünde merhaleleri tay ederek (hızla yol alarak) dârü’l-mülkü 
(başkent Konya) tecavüz eyledikten (geçtikten) sonra Egrinas 
nüzhet-gâhına muvâsalat eyledi (gezinti yerine vardı) ve orada 
cennetten daha güzel bir yer gördü. Ve o zaman emir-i şikâr (av 
emiri) ve mimâr olan Sa’dü’d-din Köpek’e orada, letâfette hur-
men-i firdevsi (güzellikte cenneti) andıracak ve nüzhette (ferah-
lıkta) Serîr (Seder) ve Hornak’ı (Havarnak’ı / Sasani hükümdarı 
Behram Gur’un Fırat boyundaki Hira kenti yakınlarında bulu-
nan efsanevî sarayları) unutturacak bir imaret (saray) inşâ ve 

15- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, s. 169.

16- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 
2014.

17- İbn Bîbî, Selçuknâme, çev. Mükrimin Halil Yinanç, İstanbul 2007.

18- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, s. 358-359.

According to Konyalı, Kubadâbâd means the following; “Kubad 
is the second part of the name Keykubat, who administers justice, 
distributes rights, and does justice; on the other hand, Kubadâbâd 
means the place which is adorned with justice and prosperity’’15.

The most detailed information about the Sultan’s construction 
of the Kubadâbâd Palace is given by Ibn Bîbî in the work named 
El-Evâmirü’l-Ala’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye. The detailed copy of 
the work registered at Hagia Sophia Library with number 2985 
was published in 1280 (679 h.) by Ibrahim b. Ismail b. Ebi Bekr al-
Kayserî for the treasure of Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev III. This 
detailed text was translated from Persian by Mürsel Öztürk and 
published16. This work also has a copy which is displayed at the 
National Library of Paris, Supp. Persan registered at number 1236, 
and translated and published by Mükrimin Halil Yinanç17.

The information about the Kubadâbâd Palace in the translation 
of the detailed text registered in the library in Hagia Sophia is as 
follows: “The Sultan, on his noble horse, arrived at Ağırnas, a very 
beautiful place, after he crossed the districts, ranges and the capi-
tal (dârü’l-mulk) Kayseri just like Solomon. He came across such a 
place that if the guardian of heaven saw it, he would not be able to 
distinguish it from paradise, he would take the fruit trees there to 
the garden of paradise to plant. While the Sultan ordered Saded-
din Kopek, who was the hunting emir and Architect at that time, 
to build a palace (imaret) that would look like heaven in beauty, 
surpass Sedir and Havarnak in kindness and charm, he drew the 
plan of the building with his brilliant mind and made explanations 
on it....”18.

As mentioned in the translation of the work’s summary, “De-
parting from Kayseri, the Sultan crossed the neighborhoods on 
his noble horse like Solomon (pbuh), and after passing the capital 
Konya, he arrived at the promenade and saw a more beautiful 
place than the heaven. And then he ordered Sadeddin Kopek, who 
was the hunting emir and architect, to build a palace that would 
surpass the Seder and Hornak (Sassanid ruler Behram Gur’s leg-
endary palaces located near the Euphrates city of Hira / Havar-
nak) and resemble heaven in beauty. The Sultan drew a plan of 
that palace according to his thought and appointed a palace in 

15- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, p. 169.

16- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, transl. Mürsel Öztürk, Ankara 
2014.

17- İbn Bîbî, Selçuknâme, transl. Mükrimin Halil Yinanç, İstanbul 2007.

18- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, pp. 358-359.
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i’lâsını (yapmasını) emreyledi. Sultan, tasavvuru veçhile (dü-
şüncesine göre) o imaretin suretini yaptı (sarayın bir planını çiz-
di) ve her bir yere bir saray tayin etti. Ber-mûceb-i emr-i nâfiz 
Sa’dü’ddin Köpek az zaman zarfında zîbâ ve dil-güşâ manâzıra 
mâlik cevâsık-ı rûh-efzâ ile o mahalli tezyin ve emr-i inşâyı ik-
mâl eyledi (Sâdettin Köpek, emir gereğince az zamanda güzel ve 
iç açıcı manzaralara sahip, ömür uzatan köşklerle o mahalli süs-
ledi ve yapım emrini yerine getirdi)” şeklinde bir kayıt vardır.19

Kubadâbâd Sarayı’nın inşâ edildiği yörenin adı İbn Bîbî’nin 
eserinin Farsça muhtasarında  20 şeklinde yazılı olup, 
Yinanç tarafından Egrinas olarak tercüme edilmiştir. Mufassal 
metnin Farsça tıpkıbasımında da    21 şeklinde yazılıdır 
ve Öztürk tarafından Ağırnas olarak tercüme edilmiştir. Kelime-
nin Egrînâs veya Agrînâs şeklinde okunması daha münasiptir ve 
sarayın yapıldığı yöreyi gösteren bu ismi, sarayın yeri artık bilin-
diğinden, Beyşehir Gölü civarında aramak lazımdır. Zira Sultan 
I. Alâeddin Keykubâd, İbn Bîbî’nin anlatımından anlaşıldığı üzere 
Kayseri’den hareketle mahaller ve menziller aşıp Dârü’l-Mülk’e 
(Konya) ve oradan da sarayın inşâ edildiği yöreye ulaşmıştır. Ni-
tekim Beyşehir ve yöresinde bu ismi çağrıştıran ada sahip yer-
leşmeler ve mevkiler vardır. Bunlardan biri Ağrıs adını taşır ve 
Kızılören’deki Sağlık (Köyü) Mahallesi’nin eski ismidir. Bir diğeri 
ise Beyşehir Gölü batısındaki Kurucaova’nın güneybatısındaki 
Dedegöl Dağı’nın haritaya göre doğu tarafındaki Ağras Dağı’dır. 
Bunun haritaya göre doğu eteklerinde de Ağras Yaylası vardır. 
Yine haritaya göre bu yaylanın kuzeydoğusunda Ağras Pınarı 
bulunmaktadır. Kurucaova güneybatısındaki bu mevki isimleri 
muhtemelen saray yapılmadan önce yörenin taşıdığı isme bir 
işaret olabilir. Belki de bu civarda bu adı taşıyan bir yerleşme 
vardı. Ayrıca haritalara göre bu mevkilerin kuzeyinde de Malan-
da Sırtı ve Yanık Değirmen mevkileri bulunmaktadır.22

19- İbn Bîbî, Selçuknâme, s. 110.

20- İbn Bîbî, Histoire Des Seldjoucides D’Asie Mineure, texte Persan (M. Th. Houtsma 
neşri), E. J. Brill, Leiden 1902, s. 146.

21- İbn Bîbî, El-Evāmirü’l-‘Alā’iyye Fi’l-Umūri’l-‘Alā’iyye, Önsöz ve fihristi haz. Adnan 
Sadık Erzi, Ankara 1956, s. 352.

22- Harita Genel Komutanlığı, 1/100.000 ölçekli Isparta M 26 paftası, 1984; Harita Genel 
Müdürlüğü, 1/25.000 ölçekli Isparta M 26-c1 paftası, 1983. Bir çalışmada da Kurucao-
va’nın 10 km. batısında gösterilen ve Ağarası olarak tanımlanan bir mevki vardır. Ka-
naatimce burası ile Ağras aynı yer olmalıdır. Bkz. Mustafa Arslan, Beyşehir Yöresi Yer 
Adları, Selçuk Üniversitesi SBE, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Basılmamış 
Yüksek Lisans Projesi, Konya 2004, s. 139. Ayrıca bir başka çalışmada da Ağrus ve Ağros 
isimlerinin geçtiği Osmanlı dönemi hüccet-i şer’iyyelerine yer verilmiştir. Bu mevkile-
rin de haritadaki Ağras ile aynı yer olması gerekir. Bkz. Veli Karaca, Belgelerle Yenişar, 
Isparta 2005, s. 59.

each place. Thus, Sâdettin Kopek adorned that town in a short 
time as required by the order with beautiful and heart-worming 
mansions that extend life, and so fulfilled the construction order)”19.

The name of the area where the Kubadâbâd Palace was built 
was written as  20 in the Persian summary of Ibn Bîbî’s 
work and translated as Egrinas by Yinanç. It is written in the 
Persian facsimile of the detailed text as  21 and translat-
ed by Öztürk as Ağırnas. It is more appropriate to read the word 
as Egrînâs or Agrînâs, and this name, which indicates the region 
where the palace was built, should be sought around Lake Beyşe-
hir since the location of the palace is now known. As it can be un-
derstood from the narration of Ibn Bîbî, Sultan Alâeddin Keykubâd 
I reached Dârü’l-Mülk (Konya) and from there to the region where 
the palace was built, by crossing the districts and ranges from 
Kayseri. As a matter of fact, there are settlements and sites in 
Beyşehir and its region with names that evoke this name. One of 
them is called Ağrıs and is the former name of the Sağlık (Village) 
District in Kızılören. Another is Mount Ağras on the eastern side 
of the Dedegöl Mountain, southwest of Kurucaova, west of Lake 
Beyşehir, and Ağras Plateau on its eastern outskirts, according to 
the map, in addition to Ağras Spring in the northeast of this pla-
teau. The names of this site in the southwest of Kurucaova could 
possibly be a sign of the name of the region before the palace was 
built. Perhaps there was a settlement with that name in this area. 
Also, according to the maps, there are Malanda Ridge and Yanık 
Değirmen locations north of these settlements22.

19- İbn Bîbî, Selçuknâme, p. 110.

20- İbn Bîbî, Histoire Des Seldjoucides D’Asie Mineure, texte Persan (M. Th. Houtsma 
pub.), E. J. Brill, Leiden 1902, p. 146.

21- İbn Bîbî, El-Evāmirü’l-‘Alā’iyye Fi’l-Umūri’l-‘Alā’iyye, Preface and index by Adnan 
Sadık Erzi, Ankara 1956, p. 352.

22- General Command of Mapping, with scale 1/100.000, Isparta M 26 sheet, 1984; 
General Directorate of Maps, with scale 1/25.000, Isparta M 26-c1 sheet, 1983. In one 
study, There is a locality shown to the west 10 km of Kurucaova and defined as Ağarası. I 
think this place should be the same place as Ağras. see. Mustafa Arslan, Beyşehir Yöresi 
Yer Adları (Selçuk University SBE, Public Relations and Publicity Department Unpub-
lished Master’s Project), Konya 2004, p. 139. In addition, Ottoman period records with 
the names Ağrus and Ağros were included in another study. These locations should also 
be the same as Ağras on the map. see. Veli Karaca, Belgelerle Yenişar, Kardelen Sanat 
pub., Isparta 2005, p. 59.
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Yine İbn Bîbî’deki “Bahar gelince sultan sahilden hareket-
le Kubâd-âbâd’a muvâsalat eyledi (vardı). Bir ay kadar orada 
tevakkuf (durmak, beklemek) ve ikâmetten sonra ale’l-acele 
Kayseriyye’ye azimet eyledi (yola çıktı).” ve “Sultan oğlu Gıyâ-
sü’d-dîn’in Erzincan’a muvâsalatından sonra, kendisi etrâf-ı 
cihândan vürûd eden (gelen) elçilere cevâb vermek üzere Si-
vas’ta az bir müddet ikâmet eyledi ba’dehü (ondan sonra) Ku-
bad-âbâd’a, daha sonra Antalya ve Alâ’iyye’ye azimet etti ve 
hazân evâyilinden (sonbahar başından) itibaren Nisan ayına 
kadar orada kaldı ...” şeklindeki kayıtlardan23 hareketle Sultan’ın 
ilkbahar aylarında Kubadâbâd Sarayı’nda uzun süre kaldığı, se-
fer mevsiminden itibaren yaz aylarını Kayseri’de ve sonbahar ve 
kış aylarını da Antalya ve Alâ’iyye’de geçirdiği söylenebilir.

Ayrıca, saray, Aksarayî’nin ifadelerine göre I. Alâeddin Key-
kubâd ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev ardından son olarak II. İz-
zeddin Keykâvus tarafından kullanılmıştır.24 Rüknüddin IV. Kılı-
çarslan ise sarayı kullanmamış olmalıdır. Nitekim o, Aksarayî’ye 
göre uç beyi tayin ettiği Sahip Fahrüddin Ali’nin oğulları Tacüd-
din Hüseyin ile Nasrüddin Hasan’a Kütahya, Sandıklı, Akşehir ve 
Gurgurum taraflarının gelirlerini de tahsis etmiştir.25 Anlaşılan 
o dönemden itibaren Karamanoğulları, İlhanlı Baltu ve Sülemiş, 
Germiyanoğulları ve Eşrefoğulları’nın sebep oldukları isyanlar 
nedeni ile Beyşehir yöresi bir çatışma alanı haline gelmiş ve Ku-
badâbâd Sarayı Selçuklu sultanları nezdindeki itibarını kaybet-
miş olmalıdır.

Kubadâbâd, Türkiye Selçuklularının 42 idarî biriminden biri 
olarak uzun yıllar mamur kalmış, XIV. yüzyıl başlarında Sey-
feddin Süleyman Bey’in Eşrefoğlu Beyliği’ni ve gölün güneydoğu 
kıyısında bugünkü Beyşehir yerleşmesini kurması sonrası ya-
vaş yavaş terk edilmiştir.26

23- İbn Bîbî, Selçuknâme, s. 112, 115; İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, 
s. 361, 367-368.

24- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 
2000, s. 49.

25- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 56.

26- Mehmet Zeki Oral, “Kubadabad Yolunda”, Anıt,  26, Konya 1960, s. 10; İbrahim Hakkı 
Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, s. 182; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ana-
dolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988, s. 58; İbrahim Kafe-
soğlu, “Selçuklular”, İA, X, MEB yay., İstanbul 1997, s. 396; Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın 
İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2005, s. 5.

As narrated by Ibn Bîbî; “When spring came, the sultan arrived 
at Kubâd-Abâd from the beach. After residing there for a month, 
he quickly set out to Kayseriyye and after Sultan Gıyâsü’d-dîn ar-
rived in Erzincan, he resided in Sivas for a short time to meet the 
ambassadors from outside. After that, he went to Kubad-abad, 
then to Antalya and Alanya and stayed there from the beginning 
of autumn until April. ...” 23  Based on these records, it can be said 
that the Sultan stayed in Kubadâbâd Palace for a long time in the 
spring months, he spent the summer months in Kayseri and the 
autumn and winter months in Antalya and Alanya.

In addition, the palace had been used by Alâeddin Keykubâd 
I, afterwards by Gıyâseddin Keyhüsrev II, and finally by Izzeddin 
Keykâvus II, according to the statements of Aksarayî24. Rüknüd-
din Kılıçarslan IV must not have used the palace. As a matter of 
fact, according to Aksarayî, he allocated the revenues of Kütahya, 
Sandıklı, Akşehir and Gurgurum cities to Tacüddin Hüseyin and 
Nasrüddin Hasan, sons of Sahip Fahrüddin Ali, whom he appoint-
ed as the frontiersmen25. Apparently, the Beyşehir region had be-
come a conflict area due to the riots caused by Karamanoğulları, 
İlhanlı Baltu, Sülemiş, Germiyanoğulları and Eşrefoğulları since 
that period and Kubadâbâd Palace must have lost its reputation 
before the Seljuk sultans.

Kubadâbâd remained prosperous for many years as one of the 
42 administrative units of the Anatolian Seljuks, and was gradually 
abandoned in the early 14th century after Seyfeddin Süleyman Bey 
established Eşrefoğlu Principality and today’s Beyşehir settlement 
on the southeastern shore of the lake26.

23- İbn Bîbî, Selçuknâme, p. 112, 115; İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, 
pp. 361, 367-368.

24- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, transl. Mürsel Öztürk, An-
kara 2000, p. 49.

25- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, p. 56.

26- Mehmet Zeki Oral, “Kubadabad Yolunda”, Anıt,  26, Konya 1960, p. 10; İbrahim Hak-
kı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, p. 182; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988, p. 58; İbrahim 
Kafesoğlu, “Selçuklular”, İA, X, MEB pub., İstanbul 1997, p. 396; Hüseyin Muşmal, XIX. 
Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), 
Selçuk University Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 2005, p. 5.
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3-Kubadâbâd Sarayı’nın İnşasında

Rol Oynayan Tesirler

Geçim ekonomileri hayvancılığa dayalı olan konar-göçer 
Türk boyları, asırlarca yaz ve kış aylarında yaylak ve kışlak ta-
bir edilen elverişli kesimler arasında mevsimsel göç hareketle-
rinde bulunmuşlardır. Bunu Anadolu Yarımadası’nı vatan kabul 
ettikten sonra da sürdürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Sultanları 
da kaynaklardan anlaşıldığına göre bu geleneği devam ettirmiş-
lerdir. Meselâ Sultan I. Alâeddin Keykubâd Antalya ve Alâ’iyye 
saraylarında kış aylarını geçirmiş, bahar ve yaz aylarında da ra-
kımı nispeten yüksek Keykubâdiyye ve Kubadâbâd saraylarını 
tercih etmiştir.

Bu saraylardan Kubadâbâd’ın inşasının Sultan’ın arzusu üze-
rine gerçekleştiği kaynaklarda ifade edilmektedir. Bununla bir-
likte buna sebep olan ve göz ardı edilmemesi gereken başka te-
sirler de vardır. Bunları; gözlerden ırak konumu, tabiî çevresinin 
yarattığı cazibe ve ticaretin geliştiği bir güzergâhta yer alması 
şeklinde sıralayabiliriz.

Rüçhan ve M. Oluş Arık’ın “Tıpkı Kayseri ve Alanya saray-
ları çevrelerinde olduğu gibi, hem bölgenin güzelliklerinin tadını 
çıkarmak üzere eğlence ve av partileri düzenlemeye, hem de bir 
çeşit gözetleme karakolu işlevine yarayan çeşitli köşkler, gölde-
ki adalardan, yakındaki yaylalara kadar yayılmıştı” ve “Göle ve 
Kubad Abad’a bakan bir yamaçta orman içinde hazırlanmış bir 
terasa oturtulan köşk kalıntısına halk “Malanda” diyor. Buradan 
güneybatı yönünde dağın bel verdiği taraflara doğru ilerleyince, 
İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında o çağın en önemli bir 
geçit ve yolu olan, halkın “Emireddin Beli” dediği geçide ve bu-
radaki “Selçuklu karayoluna” rastlıyoruz” şeklindeki tespitleri 
de bu doğrultudadır.27

a) Doğal Ortam Özelliklerinin Tesirleri

Kubadâbâd Sarayı’nın bulunduğu alan Beyşehir Gölü’nü ku-
zey ve batıdan sınırlayan Anamas Dağları’nın güneydoğusun-
da ve anılan gölün güneybatı ucunda yer alır. Burası foto 2’de 
görülen anılan dağ silsilesinden yağışlar ve bazı kaynaklarla 
sağlanan suların taşıdığı alüvyonlarla meydana gelmiş bir düz-
lüktür. Yöre iklim bakımından İç Anadolu Bölgesi’nden daha az 

27- Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylik-
ler Çağı Çinileri, İstanbul 2007, s. 292.

3- Influences That Played Role in the

Construction of the Kubadâbâd Palace

For centuries, nomadic Turkish tribes, whose subsistence 
economy was based on animal husbandry, have made seasonal 
migration movements among the favorable sections called high-
lands and winter pastures during the summer and winter months. 
They continued this tradition after they accepted the Anatolian 
Peninsula as their homeland, as well as the the Anatolian Seljuk 
Sultans, as understood from historical sources of the period. For 
example, Sultan Alâeddin Keykubâd I spent the winter months 
in Antalya and Alanya palaces, and preferred Keykubadiyye and 
Kubadâbâd palaces with relatively high altitudes in spring and 
summer.

It is stated in the sources that the construction of Kubadâbâd 
as a palace was realized upon the desire of the Sultan. However, 
there are some other factors which should not be ignored, such as 
being out of public gaze, the attraction created by its natural en-
vironment and its location on a route where trade activities were 
developed and carried out vigorously.

Rüçhan and M. Oluş Arık have similar determinations as fol-
lows: “Just like the palaces of Kayseri and Alanya, various man-
sions, where entertainment and hunting parties were organized 
to enjoy the beauties of the region, and served as a watch sta-
tion, spread from the islands in the lake to the nearby plateaus. 
The people call the ruins of the mansion ‘Malanda’ seated on a 
terrace prepared in a forest on a slope overlooking the lake and 
Kubad Abad. When we move towards the sides of the mountain 
in the southwest direction from here, we come across the passage 
called “Emireddin Beli” by the people and the “Seljuk road”, which 
was the most important passage way between Central Anatolia 
and the Mediterranean regions of that age ”27.

a) Effects of Natural Environment Properties

The Kubadâbâd Palace is located to the southeast of the Ana-
mas Mountains, which borders Lake Beyşehir from the north and 
west, and at the southwest end of the lake. This is a plain formed 
by the alluvium carried by the precipitation and water provided 
by some sources from the mountain range mentioned in photo 

27- Rüçhan Arık and M. Oluş Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, Selçuklu ve Bey-
likler Çağı Çinileri, İstanbul 2007, p. 292.
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Foto 2: Önde Kubadâbâd Kalıntıları ve Arkada Anamas Dağları’nın Görünümü (Mayıs 2019)
Photo 2: View of Kubadâbâd Ruins and Anamas Mountains (May 2019)
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kontinental ve Akdeniz Bölgesi’nden ise daha çok kontinental 
bir kesimde yer alır. Sıcaklığın sene içindeki seyri İç Anadolu’ya 
benzemektedir. Ancak Göller Yöresi ve Akdeniz Bölgesi’nden 
ayrılmaktadır. Kış aylarında da Akdeniz Bölgesi’ne oranla çok 
serin, İç Anadolu Bölgesi’ne oranla ise daha mülayimdir. Yıllık 
yağış miktarı da Akdeniz Bölgesi’ne nispetle az, fakat İç Anadolu 
Bölgesi’ne göre fazladır. Yani yarı kurak ve nemli iklim özellik-
lerinin hâkim olduğu bölgeler arasında bir geçiş sahasındadır.28

İbn Bîbî’nin “Cennet gibi bir dağ eteği, yeri yeşillikten firuze 
rengini almış, nesrinden, yasemenden ve nesterenden meyda-
na gelen güzel bir çemen değil, sanki bir gökyüzü, hava misk 
kokulu, yer güzelliklerle dolu, içinde her cins av hayvanı dolaş-
makta”29 şeklindeki şairane anlatımına bakılırsa, Kubadâbâd 
Sarayı’nın inşa edildiği ova türlü çiçeklerin bulunduğu çayırlık 
çimenlik bir cennet ve burayı çevreleyen Toros silsilelerinin 
uzantıları o dönem yoğun bir orman örtüsü ile çevriliydi.

Öte yandan Beyşehir Gölü’nün batısındaki kıyılar, yüksek 
kıyılar olmaları ve gerilerinde güneydoğu-kuzeybatı doğrul-
tulu yüksek ve arızalı rölyefi ile Anamas Dağları bulunmasına 
rağmen, Yenişarbademli yakınlarında dik profilli yüksek kıyılar 
kesintiye uğrar ve alçak kıyılar görünüme egemen olur.30 Bu du-
rum gölden türlü şekillerde yararlanmak (meselâ göldeki adala-
ra ve Beyşehir yöresine kıyıda inşa edilecek bir liman vasıtasıyla 
kolayca ulaşmak, balık tutma, yüzme vb. konularda) noktasında 
sarayın yerinin seçiminde tesirli olmuş olabilir.

Yine yıllara ve hatta mevsimlere göre Beyşehir Gölü’nün su 
seviyesinde değişimler meydana gelmektedir. Yıllık yağış mikta-
rının 477.4 mm. olduğu Beyşehir Gölü’nde kış mevsiminde yağış 
azamisi, yaz mevsiminde de yağış asgarisi ve buharlaşma ger-
çekleşmektedir. Gölün beslenme azamisi Şubat-Haziran ayları 
arasında (yağış, akarsu, sel suları ve kaynaklar tarafından) ger-
çekleşir. Özellikle Mayıs sonlarında gölde su hacminin artması 
alçak kıyı kesimlerinin su altında kalmasına yol açmaktadır.31 
Normal zamanlarda Kubadâbâd’dan gerektiğinde Beyşehir’e ka-
radan ulaşmak için muhtemelen Yeşildağ Ovası’ndan geçmek 
gerekli idi. Ancak gölün güneyinde yer alan ve göle doğru hafifçe 
eğimli bu ovanın büyük kısmı göl suyu seviyesinin yükseldiği 
zamanlarda sular altında kalmaktadır (kimi zaman kıyıdan yak-

28- Ali Selçuk Biricik, Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik Etüdü, İs-
tanbul 1982, s. 7-14.

29- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, s. 358-359.

30- Biricik, Beyşehir Gölü, s. 121.

31- Biricik, Beyşehir Gölü, s. 121-124.

2. In terms of climate, the region is less continental than the Cen-
tral Anatolia Region and more continental than the Mediterranean 
Region. The course of temperature throughout the year is simi-
lar to that of Central Anatolia. However, it is separated from the 
Lakes Region and the Mediterranean Region as it is much cooler 
in the winter months compared to the Mediterranean Region, and 
warmer compared to the Central Anatolia Region. Annual rainfall 
is less than the Mediterranean Region, but higher than the Central 
Anatolia Region. In other words, it is in a transition area between 
regions where semi-arid and humid climatic features prevail.28

According to Ibn Bîbî’s poetical narration “A heavenly moun-
tain skirt, everywhere looks turquoise with greenery, a beautiful 
wilderness with jasmine and brier rose, it is like a sky with musky 
air, the ground is full of beauty, all kinds of game animals roam 
inside”29, the plain where the Kubadâbâd Palace was built was a 
grassy meadow paradise with various flowers and the extensions 
of the Taurus ranges surrounding it were surrounded by a dense 
forest cover at that time. 

On the other hand, although the coasts to the west of Lake 
Beyşehir are high and there are Anamas Mountains with a high 
and defective relief in the southeast-northwest direction behind 
them, steep-profile high shores near Yenişarbademli are inter-
rupted and low coasts dominate the view.30 This situation may 
have influenced the choice of the location of the palace in terms 
of benefiting from the lake in various ways (for example, easily 
accessing the islands in the lake and the Beyşehir region through a 
port to be built on the shore, fishing, swimming, etc.).

In addition, some changes occur in the water level of Lake 
Beyşehir depending on years and even seasons. Annual rainfall 
in Beyşehir Lake is about 477.4 mm., and the maximum rainfall is 
seen in the winter season, while the minimum precipitation and 
evaporation occurs in the summer season. The maximum feed-
ing rate of the lake occurs between February and June (by pre-
cipitation, streams, flood waters and springs). The increase in the 
water volume in the lake, especially at the end of May, causes the 
lower coastal areas to be inundated.31 In normal times, Beyşehir 
was probably accessed by passing through the Yeşildağ Plain from 
Qubadâbâd when necessary. However, most of this plain, which is 

28- Ali Selçuk Biricik, Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik Etüdü, İs-
tanbul 1982, pp. 7-14.

29- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, pp. 358-359.

30- Biricik, Beyşehir Gölü, p. 121.

31- Biricik, Beyşehir Gölü, pp. 121-124.
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laşık 8 km. kadar).32 Bu durumda böyle zamanlarda tabiatı ile 
göl vasıtası ile Beyşehir üzerinden Konya’ya gitmek gerekecekti. 
Ancak hem bu durum hem de yer yer bataklık alanların oluşu-
mu ve ortaya çıkan sivrisinek sorunu da sarayın Selçuklu döne-
minde sultanlar tarafından yıl içerisinde fazlaca kullanılmasını 
önlemiş olabilir. Öte yandan, bu doğal ortam aynı zamanda hasır 
gibi bitkisel dokumaların üretimi için gerekli olan bitkisel ham-
maddenin (bataklık sazlıkları vb.) kolaylıkla bulunması açısın-
dan önem arz etmektedir.33

Sarayda arkeolojik çalışmalarla açığa çıkarılan çinilerin bir-
çoğu da av kuşları, ayı, kurt, tilki, tavşan, keçi, yaban eşeği ve 
yaban atları gibi doğal ortamda yer alan canlıların ve göl balık-
larının resimleri ile bezenmiştir. Bir kısım çinilerde de saray ça-
lışanı oldukları anlaşılan figürler de ellerinde tuttukları av hay-
vanları ile tasvir edilmişlerdir.34 Yine bir av sahnesinin canlan-
dırıldığı ve 1966 yılı kazında bulunmuş bir alçı süsleme vardır.35

Bu durum sarayların kuruldukları yıllarda iyi bir av saha-
sında yer aldıklarına ve bu amaçla inşa edildiklerine bir işaret 
olarak da alınabilir. Zira Selçuklu sultanları ve ileri gelenleri için 
sürek avları o dönemlerde cirit, çevgan oyunları gibi birer askeri 
manevra mahiyeti taşımaktaydılar. Nitekim müellif İbn Bîbî de 
arkeolojik kazılarda bulunan çinilerde yer alan köpek ve pars 
tasvirlerini doğrularcasına Kubâbâbâd’da her cins av hayvanının 
bulunduğunu ve Sâdeddin Köpek’in sürek avlarının düzenlen-
mesi ile av köpekleri ve doğan, şahin, sungur gibi av kuşların-
dan sorumlu bir görevli (Emir-i Şikâr)36 olduğunu kaydetmiştir.37 
Arık da bir çalışmasında Kubadâbâd’daki külliyenin güneyinde 
yer alan kazıklarla çevrili bir has bahçeden söz ederken burada 
büyük av törenleri ve partileri düzenlenmiş olabileceğini ifade 
etmiştir.38

32- Biricik, Beyşehir Gölü, s. 121-124.

33- Zuhal Türktaş, “Beyşehir Gölü ve Çevresinde Hasır Dokumacılığı”, Kalemişi, IV/7 
Ankara 2016, s. 21; Ahmet Aytaç, “Osmanlı Döneminden Günümüze Konya’da Halıcılık”, 
Tarihin Peşinde, S. 16, Konya 2016, s. 19.

34- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 82-120; Rüçhan Arık ve M. 
Oluş Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, s. 316.

35- Gönül Öney, “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı 
Av Sahneleri”, Anatolia, S. 11, Ankara 1967, s. 135-136.

36- Bkz. Erdoğan Merçil, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2011, s. 127-
129.

37- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, s. 359.

38- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 87.

located in the south of the lake and is slightly inclined towards the 
lake, is flooded when the lake water level rises (sometimes about 
8 km from the shore).32 In this case, at such times, it would be 
necessary to go to Konya via Beyşehir via the lake. However, both 
this situation and the formation of swampy areas and the result-
ing mosquito problem may have prevented the palace from being 
used excessively by the sultans during the Seljuk period. On the 
other hand, this natural environment is also important in terms of 
easily finding the vegetable raw materials (marsh reeds, etc.) re-
quired for the production of vegetal fabrics such as straw.33

Many of the tiles unearthed in archaeological studies in the pal-
ace are decorated with pictures of animals and lake fish in the nat-
ural environment such as game birds, bears, wolves, foxes, rabbits, 
goats, wild donkeys and wild horses. On some of the tiles, figures 
understood to be palace workers are also depicted with the game 
animals they hold in their hands.34 There is also a plaster decora-
tion, where a hunting scene is depicted and found during the 1966 
excavation.35

This situation can be taken as a sign that the palaces were locat-
ed in a good hunting area and were built for this purpose. For the 
Seljuk sultans and their notables, chase hunting was regarded as 
military maneuvers like javelin and soapwort games at that time. 
As a matter of fact, the author Ibn Bîbî states that all kinds of hunt-
ing animals were found in Kubâbâd as if confirming the depictions 
of dogs and leopards on the tiles found in archaeological excava-
tions, and an officer called Sadeddin Kopek (Hunting Emir) 36 was 
responsible for organizing chase hunts with hounds to hunt birds 
such as falcons, hawks and white falcons.37 Arık also mentioned 
in one of his studies about a private garden surrounded by piles 
located in the south of the complex of Kubadâbâd, stating that big 
hunting ceremonies and parties may have been organized here.38

32- Biricik, Beyşehir Gölü, pp. 121-124.

33- Zuhal Türktaş, “Beyşehir Gölü ve Çevresinde Hasır Dokumacılığı”, Kalemişi, IV/7 
Ankara 2016, p. 21; Ahmet Aytaç, “Osmanlı Döneminden Günümüze Konya’da Halıcılık”, 
Tarihin Peşinde, no. 16, Konya 2016, p. 19.

34- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, pp. 82-120; Rüçhan Arık and 
M. Oluş Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, p. 316.

35- Gönül Öney, “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı 
Av Sahneleri”, Anatolia, no. 11, Ankara 1967, pp. 135-136.

36- See. Erdoğan Merçil, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2011, pp. 
127-129.

37- İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, p. 359.

38- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, p. 87.
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Osman Turan da vahşi hayvanlar besleyerek onlarla oy-
nayan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in Kösedağ Savaşı’na parsları, 
köpekleri ve diğer hayvanları ile gittiğini söylemektedir.39 Bu 
bilgiden hareketle de çinilerde görülen yırtıcı kedi tasvirlerinin 
de Anadolu Pars’ı olduğu düşünülebilir. Ancak en son 1950’li 
yıllarda Antalya dağlarında görülen ve yaşama alanı yoğunlukla 
Orta ve Batı Toroslar ile Ege ve Karadeniz olan Anadolu Parsı’nın 
(Panthera Pardus Tulliana) buralardaki neslinin tükendiği görü-
şü hâkimdir.

Öte yandan çinilerdeki hayvan bezemelerinin Türk kültürü 
ve mitolojisinden izleri yansıttığı da düşünülmektedir.40 Bununla 
birlikte, resmedilen av hayvanlarının birçoğunun Beyşehir Gölü 
ve Anamas Dağları çevresi faunasında yer aldıklarından hare-
ketle çini ustalarının iyi birer gözlemci oldukları ve bunu yan-
sıttıklarını söylemek de mümkündür ki, yıllarca Kubadâbâd’da 
yapılan kazıları yöneten Arık da benzer görüşlere sahiptir.41

Yine Yenişarbademli’nin doğu kesiminde güneyden ve ku-
zeyden Eosen kalkerleri ile çevrili, nispeten geniş ve göle doğru 
hafifçe eğimli ovalık bir alan vardır. Üzerinde Gölyaka (Hoyran), 
Pınarbaşı (Kürtler), Yenice, kısmen Kurucaova ve Yenişarba-
demli gibi yerleşim merkezleri kurulmuştur. Yenişarbadem-
li’nin doğu ve güneydoğusunda yer alan üstteki eski sel karak-
terli glasinin Pleistosen’den itibaren gelişen ve Anamas Dağla-
rı’nı oluşturan kayaçların parçalarını (kalker, kuartz, benekli gre, 
kuartzit ve şistler) ihtiva eden gevşek dokulu bir deposu (%70’i 
blok ve çakıllar, %30’u ise kum ve killerden müteşekkil) vardır 
ve göle doğru yaklaşık 4o eğimli olarak uzanır. Pleistosen sonrası 
gelişen ve deposunda küçük çakıllar, bilhassa kum ve killer yer 
alan yeni glasi ise öncekinin sahasını daraltmıştır.42

Rüçhan ve M. Oluş Arık’ın bir çalışmasında yer alan “Kazılar 
sırasında bozulmuş, sır damlamış çini parçaları ile pek çok cüruf 
ve sır bulaşmış taşlar ele geçmiştir. Bunlar bu çinilerin Kubad 
Abad çini fırınlarında üretildiğini gösteren en önemli kanıtlar-

39- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 437, 455; Osman Turan, “Keyhüs-
rev II”, İA, VI, İstanbul 1977, s. 620-629.

40- Mine Erdem, Kubad-Abad Saray Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkonografi-
si, Simgesel Anlamı ve Günümüz Seramiğinde Yorumları, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011, s. 43-73; Yavuz Deniz, 
Kubad Abad Sarayı Çinilerindeki Hayvan Betimlemelerinin Seramik Yüzeylerde Yo-
rumlamaları, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Malatya 2012, s. 37-48; Yağmur Arısoy, Selçuklu Dönemi Seramiklerinde Simgeler 
ve Semboller, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Konya 2018, s. 24-46.

41- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, s. 107.

42- Ali Selçuk Biricik, Beyşehir Gölü Havzası, s. 114.

Osman Turan also states that Gıyâseddin Keyhüsrev II would 
feed wild animals and play with them, and even went to the Köse-
dağ War with his leopards, dogs and other animals.39 Based on this 
information, it can be thought that the predatory cat depictions seen 
on the tiles must be the Anatolian leopards. However, the prevalent 
opinion is that the Anatolian leopards (Panthera Pardus Tulliana), 
which was last seen in the mountains of Antalya in the 1950s and 
whose habitats are mostly the Central and Western Taurus Moun-
tains and the Aegean and the Black Sea, are extinct here.

On the other hand, it is thought that the animal decorations 
on the tiles reflect the traces of Turkish culture and mythology.40 
Morever, it is possible to say that the tile masters were good ob-
servers in reflecting the nature, considering that many of the game 
animals depicted are located in the fauna of Lake Beyşehir and 
Anamas Mountains. Arık, who has been directing the excavations 
carried out in Kubadâbâd for years, has similar views.41

Again, in the eastern part of Yenişarbademli, there is a rela-
tively wide lowland area surrounded by Eocene limestones from 
the south and north, slightly sloping towards the lake. Settlements 
such as Gölyaka (Hoyran), Pınarbaşı (Kürtler), Yenice, partially Ku-
rucaova and Yenişarbademli are established on it. There is a loose-
ly textured deposit (70% of which is block and pebbles and 30% 
of sand and clays) containing fragments of the rocks (limestone, 
quartz, speckled sandstone, quartzite and schists) that developed 
since the Pleistocene and formed the Anamas Mountains of the 
old flood-character glacia located to the east and southeast of 
Yenişarbademli, extending at an inclination of about 40% towards 
the lake. The new glacier, which developed after the Pleistocene 
and had small pebbles, especially sand and clays in deposit, nar-
rowes the area of the previous one.42

In a study by Rüçhan and M. Öl Arık, they state as “During the 
excavations, pieces of tiles that were spoiled, glaze dripped and 
many slag and glazed stones were found. These are the most im-
portant proofs that these tiles are produced in Kubad Abad tile fur-

39- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, pp. 437, 455; Osman Turan, “Key-
hüsrev II”, İA, VI, İstanbul 1977, pp. 620-629.

40- Mine Erdem, Kubad-Abad Saray Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkonografisi, 
Simgesel Anlamı ve Günümüz Seramiğinde Yorumları, Selçuk University Institute of So-
cial Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 2011, pp. 43-73; Yavuz Deniz, Kubad Abad 
Sarayı Çinilerindeki Hayvan Betimlemelerinin Seramik Yüzeylerde Yorumlamaları, İn-
önü Universitey Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Malatya 2012, pp. 
37-48; Yağmur Arısoy, Selçuklu Dönemi Seramiklerinde Simgeler ve Semboller, Selçuk 
University Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 2018, pp. 24-46.

41- Rüçhan Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, p. 107.

42- Ali Selçuk Biricik, Beyşehir Gölü Havzası, p. 114.



KUBADÂBÂD SARAYI / KUBADÂBÂD PALACE 119

dır”43 şeklindeki ifadeyi dikkate aldığımızda yukarıdaki bu bil-
gilerin kıymeti ortaya çıkmaktadır. Zira çini imalatında gerekli 
olan kuvartz, kil vb. bir kısım malzemenin yörede doğal olarak 
yer aldığı görülmektedir.

Ortaçağ tıp imkânlarını dikkate aldığımızda da bitkilerin 
insan tedavisinde daha fazla kullanıldığı ortadadır. Kubadâbâd 
Saray Külliyesi’nin yer aldığı yöre de tıbbi ve aromatik bitki tak-
sonları açısından da zengin bir yerdir. Bu konuda güzel de bir 
çalışma vardır.44 Ancak saray külliyesinde yapılan kazılarda 
elde edilen çini buluntularda yer alan bitkisel motifler üzerinde 
durulup bunların varlığı konusuna değinilmemiştir.

b) Beşerî ve İktisadî Sebeplerin Tesirleri

Kubadâbâd Sarayı, Alâeddin Keykubâd döneminde birçok 
başka saray yapısı ile birlikte inşa edilmiş bir saraydır. Sultan 
I. Alâeddin Keykubâd’ın kış aylarını geçirdiği Antalya ve Alâi-
ye’den Konya’ya dönüşü sırasında kat ettiği yol boyunca konak-
lama amacı ile kullandığı köşklerin varlığı dikkate alınırsa, belki 
Kubadâbâd da başlangıçta benzer bir niyetle planlanmış olabilir. 
Ancak zamanla genişleyerek bir saray külliyesine dönüşmüş ve 
hemen yakınında aynı adı taşıyan bir şehir yerleşmesi ortaya 
çıkmıştır.

Bu dönem Türkiye Selçuklu Devleti’nin gücünün zirvesin-
de olduğu, sınırların neredeyse bütün yönlerde azami genişliğe 
ulaştığı bir zaman dilimidir. Ancak Kubadâbâd, Sultan’ın saray 
inşa ettirdiği diğer yerlerin aksine o dönemin siyasî ve ekono-
mik ilgi merkezlerinden biri değildi. Muhtemelen buranın inşası 
ile arzulanan ülkenin bu kesiminin de kalkınmasını sağlamak 
idi. Kaynakların yetersizliği sebebi ile somut örneklerle güçlen-
dirme şansı olmasa da dönemin dikkat çeken bazı hadiseleri bu 
ihtimale kuvvet kazandırmaktadır.

Daha Antalya’nın 1207 tarihinde I. Gıyâseddin Keyhüsrev 
tarafından fethinden itibaren gerek Kıbrıs Krallığı, gerekse de 
Avrupalı bazı devletler (Venedik vb.) ile ticaret anlaşmaları ya-
pılmış ve Anadolu Yarımadası dönemin canlı ticari faaliyetlere 
sahne olan yerlerinden biri haline gelmişti. İşte I. Alâeddin Key-
kubâd’ın Alâ’iyye’ye ilgisi de bu sürecin devamı niteliğinde bir 

43- R. Arık ve M. O. Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, s. 324, 334, 342-343.

44- Ö. Doğanoğlu, A. Gezer ve C. Yücedağ, “Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yöresi’nin 
Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar”, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-1, Isparta 2006, s. 66-73.

naces”43, which indicates the value of the information given above, 
because quartz, clay etc. which are required in tile manufacturing 
naturally exist in the region.

When we consider the medieval medical possibilities, it is clear 
that plants are used more in human treatment. The region where 
the Kubadâbâd Palace Complex is located is also rich in terms of 
medicinal and aromatic plant taxa44. There is also a good study on 
this subject; however, the plant motifs in the tile finds found in the 
excavations in the palace complex were not emphasized and the 
reason of their existence was not discussed.

b) Effects of Human and Economic Reasons

Kubadâbâd Palace is built in the era of Alâeddin Keykubâd, to-
gether with many other palace structures. Considering the pres-
ence of mansions used by Sultan Alâeddin Keykubâd I for accom-
modation along the way he traveled from Antalya and Alanya, 
where he spent his winter months, to Konya, Kubadâbâd may have 
been planned with a similar intention at the beginning. However, 
it expanded in time and turned into a palace complex, while a city 
settlement of the same name emerged in its immediate vicinity.

During this period, the Anatolian Seljuk Empire reached the 
peak of power when borders almost expanded the maximum 
width in all directions. However, Kubadâbâd was not one of the 
political and economic centers of interest of that period, unlike 
other places where the Sultan had the palace built. Probably, what 
was desired with the construction of this place was to ensure 
the development of this part of the country. Although there is no 
chance to strengthen it with concrete examples due to insufficient 
resources, some remarkable events of the period must have paved 
the way for this possibility.

Since the conquest of Antalya by Gıyâseddin Keyhüsrev I in 
1207, trade agreements had been made with both the Kingdom of 
Cyprus and some European states (Venice, etc.), thus, the Anatolian 
Peninsula became one of the places of lively commercial activi-
ties of the period. Here, Alâeddin Keykubâd I’s interest in Ala’iyye 
arose as the continuation of this process and it has been revealed 
that it was a result of the desire to fully dominate Anatolia’s trade 

43- R. Arık and M. O. Arık, Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, pp. 324, 334, 342-343.

44- Ö. Doğanoğlu, A. Gezer and C. Yücedağ, “Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yöre-
si’nin Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-1, Isparta 2006, pp. 66-73.
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gelişme olup Anadolu’nun Akdeniz vasıtası ile sürdürdüğü tica-
rete bütünüyle hâkim olmak arzusunun bir sonucu ortaya çık-
mış olmalıdır. Nitekim fetihten sonra babası ve abisi gibi ticarete 
önem vermiş ve devamlığını garanti altına almak için yabancı 
tacirlere can ve mal emniyeti garantisi verip, onlara imtiyazlar 
tanımıştır.45

Ancak o dönemde, stratejik önemi Selçuklu döneminden 
günümüze ulaşmış tersane kalıntısından da anlaşılan Alâiyye ve 
hemen batısındaki Antalya ile yükseltinin giderek arttığı iç ke-
simler arasında gelişmiş bir şehir yerleşmesi yoktu ve yerleşik 
nüfus da azdı. Bununla birlikte bu liman kentlerinden azami ya-
rarı sağlamak için ulaşım ve ticaretin gelişmesi gerekli idi. İhti-
mal ki Kubadâbâd’ın inşasında bu gibi hususların etkisi büyüktü. 
Sarayın yakınında aynı isimle anılan bir şehrin ortaya çıkması 
ve mezkur iki Akdeniz sahil şehrinden Kubadâbâd’a ve Beyşe-
hir üzerinden de Konya’ya ilerleyen güzergâhlarda günümüze 
ulaşan hanların inşası da bu iki hususun dikkate alındığına bir 
işarettir.46

Konya’dan hareketle Beyşehir üzerinden güneye inen gü-
zergâhlar üzerindeki bu yapılar bazı çalışmalarda: Köle Hasan 
Kervansarayı, Hanyeri Öreni Hanı, Altunapa Hanı, Kuruçeşme 
Hanı, Kızılören Hanı, Yunuslar Hanı, Hacı Yusuf Köprüsü, Küçük 
Avşar Köyü Hanı, Yenice Çiftlik Hanı, Derebucak Tol Hanı, Dere-
bucak Ortapayam Hanı, Eynif Tol Hanı, Manavgat-Sırt Köyü Tol 
(Murtbeli) Hanı, Kargı Han, Alara Hanı ve Şarapsa Hanı şeklinde 
sıralanmışlardır.47

Söz konusu dönemde Sultan ve Anamas dağları48 gibi sil-
silelerle kuşatılmış kesimlerde nüfus seyrekti. Saray yöresine 
hâkim bu Toros silsileleri Anadolu’nun Türkleşme sürecinin er-
ken dönemlerinden itibaren ağırlıkla konar-göçer Türkmenlerin 
yaylaklarına ev sahipliği yapmaktaydı. Konar-göçer Türkmenler 
Beyşehir yöresine Antalya ve Alâiyye, Manavgat, Akseki, Üsker-
les, Karadiken ve Bademli yolu ile ulaşmakta idiler. Güzergâh 

45- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 396; Osman Turan, Türkiye Sel-
çukluları Hakkında Resmi Vesikalar (Metin, Tercüme ve Araştırmalar), Ankara 1958, s. 
124-137, 143-146.

46- Bkz. Osman Kunduracı, “Kubadabad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu Üze-
rine Yeni Araştırmalar I”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildi-
riler II. Cilt, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 2001, s. 53-59, 
489- 501.

47- Osman Kunduracı, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaraylarının 
Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, USAD, 6, Konya 2017, s. 181-208; Ali Baş, “Kon-
ya-Beyşehir-Derebucak Kervanyolu”, Konya Kitabı X, Konya 2007, s. 129-142.

48- Bkz. Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve 
Ekonomik Yapısı (1790-1864), s. 13-14.

through the Mediterranean. As a matter of fact, after the conquest, 
he gave importance to trade like his father and brother and gave 
a guarantee of life and property safety to foreign merchants, and 
granted them privileges to ensure the sustainability of trade.45

However, in that period, there was no developed city settle-
ment between Alaiyye, whose strategic importance is understood 
from the shipyard ruins that reached today from the Seljuk peri-
od, and Antalya to its west, and in the inner parts where the alti-
tude increased gradually, except for a small resident population. 
However, it was necessary to develop transportation and trade in 
order to get the maximum benefit from these port cities. Probably, 
such issues had a great impact on the construction of Kubadâbâd. 
The emergence of a city with the same name near the palace and 
the construction of the inns that have survived on the routes from 
the two Mediterranean coastal cities to Kubadâbâd and to Konya 
via Beyşehir are signs that these two issues were taken into ac-
count.46

The structures on the routes that extend from Konya to the 
south via Beyşehir are listed in some sources as: Köle Hasan 
Caravanserai, Hanyeri Öreni Inn, Altunapa Inn, Kuruçeşme Inn, 
Kızılören Inn, Yunuslar Inn, Hacı Yusuf Bridge, Küçük Avşar Vil-
lage Inn, Yenice Çiftlik Inn, Derebucak Tol Inn, Derebucak Orta-
payam Inn, Eynif Tol Inn, Manavgat-Sırt Village Tol (Murtbeli) Inn, 
Kargı Inn, Alara Inn and Şarapsa Inn.47

In the period in question, the population was sparse in plac-
es surrounded by ranges such as the Sultan and Anamas moun-
tains48. These Taurus ranges, which dominate the palace region, 
had been hosting the plateaus of the nomadic Turkmen since the 
early periods of the Turkicization process of Anatolia. The nomad-
ic Turkmens would reach the Beyşehir region via Antalya, Alaiyye, 
Manavgat, Akseki, Üskerles, Karadiken and Bademli roads. The 
route is still known as plateau road as it passes through mountains 

45- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 396; Osman Turan, Türkiye 
Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (Metin, Tercüme ve Araştırmalar), Ankara 1958, 
pp. 124-137, 143-146.

46- See. Osman Kunduracı, “Kubadabad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu Üze-
rine Yeni Araştırmalar I”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildir-
iler II. Cilt, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 2001, pp. 53-59, 
489- 501.

47- Osman Kunduracı, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaraylarının 
Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, USAD, 6, Konya 2017, pp. 181-208; Ali Baş, “Kon-
ya-Beyşehir-Derebucak Kervanyolu”, Konya Kitabı X, Konya 2007, pp. 129-142.

48- See. Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve 
Ekonomik Yapısı (1790-1864), pp. 13-14.
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Beyşehir-Seydişehir ve Akseki arasında dağları ve yaylakları 
geçtiğinden hala yayla yolu olarak bilinmektedir.49 Geçim eko-
nomileri hayvancılığa dayalı olan bu Türkmenlerin faaliyetleri 
ile elde edilen ürünlerin pazarlanması ve onların da şüphesiz 
bazı mamul maddeleri temin etmeleri gerekmekte idi. Ticarî ha-
reketliliğe konar-göçerlerin katkısını sağlamak için de yerleşik 
hayat süren bir nüfus, üretim ve pazarlama imkânlarına ihtiyaç 
vardı.

Kubadâbâd ve Antalya ile Alâ’iyye arasındaki güzergâhlarda 
inşa ettirilen kervansaray ve hanlar da ulaşım ve ticaretin geliş-
mesi ve güvenle sürdürülmesi için zarurî idiler. Bu güzergâhlar-
dan biri Kunduracı’ya göre Kubadâbâd’dan başlayarak Torosları 
aşar, Ebû’l-Hasan ve Burma Han üzerinden Kargı Han’a ve ora-
dan da Antalya’ya ulaşırdı. Diğeri ise Kubadâbâd’dan ayrıldıktan 
sonra doğuda kalan Derebucak Tol Hanı’nda Konya ve Beyşe-
hir’den gelip Çiftlik Hanı’ndan geçmiş yol ile birleşir, ardından 
da Ortapayam Hanı, Eynif Tol Hanı ve Murt Beli Hanı’na ulaşırdı. 
Burada yol yine ikiye ayrılır, bir kol Kargı Hanı’na uğrayarak An-
talya’ya, bir kol da Alara ve Şarapsa hanları ile Alâiye’ye varır-
dı.50 Bu güzergâhlar üzerindeki kervansaray ve han yapılarının 
varlığı Selçuklu döneminde canlı bir ticarî hayatın geliştiğinin 
ispatıdır.

Yine Anamas dağlarında bulunan karaçam, ladin, kızılçam, 
köknar, Toros sediri, ardıç ve meşe gibi ağaç türleri bugün bile 
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bunlardan edilen elde 
edilen kerestenin ticareti Selçuklu döneminde de önemli bir ge-
lir kaynağını teşkil etmiş olabilir. Nitekim XIV. yüzyıl gezgini İbn 
Battûta da Alâiyye’den bol miktarda kerestenin Kahire, Dimyat 
ve diğer Mısır limanlarına sevk edildiğini kaydeder.51 İşte yuka-
rıda bazı örneklerle ortaya konmaya çalışılan coğrafî potansi-
yel sebebi ile hem Selçuklu siyasetinin bir şekilde temsili, hem 
de ekonomik hareketlilik yaratması düşünülerek Egrînâs veya 
Agrînâs’ta (Kubadâbâd) bir saray yapılması fikri ortaya çıkmış 
olabilir.

49- Hüseyin Muşmal, a.g.e., s. 17.

50- Osman Kunduracı, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaraylarının Eş-
refoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, s. 192.

51- Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi I, çev. A. Sait 
Aykut, İstanbul 2004, s. 402.

and plateaus between Beyşehir-Seydişehir and Akseki.49 These 
Turkmens, whose livelihood economy was based on animal hus-
bandry, had to commercialise the products they obtained in return 
for some products. A settled population, production and market-
ing facilities were needed to ensure the contribution of nomads to 
commercial mobility.

Caravanserais and inns built on the routes between Kubadâbâd 
and Antalya-Ala’iyye were also indispensable for the development 
and safe continuation of transportation and trade. According to 
Kunduracı, one of these routes would start from Kubadâbâd, cross 
the Taurus Mountains, reach Kargı Inn and from there to Antalya 
via Abu’l-Hasan and Burma Inn. The other one would come from 
Konya and Beyşehir in Derebucak Tol Inn, which is in the east af-
ter leaving Kubadâbâd, and join the road past Çiftlik Inn, and then 
reach Ortapayam Inn, Eynif Tol Inn and Murt Beli Inn. Here, the 
road is divided into two, one arm to Antalya by stopping at Kargı 
Inn, and another to Alaiye through the Alara and Şarapsa inns.50 
The existence of caravanserais and inn buildings on these routes 
prove that a lively commercial life developed in the Seljuk period.

Again, tree species such as larch, spruce, red pine, fir, Taurus 
cedar, juniper and oak found in the Anamas mountains constitute 
an important potential even today. The trade of the timber obtained 
from these may have constituted an important source of income in 
the Seljuk period. As a matter of fact, the 14th century traveler Ibn 
Battûta also notes that plenty of timber from Alaiyye was shipped 
to Cairo, Dimyat and other Egyptian ports.51 The idea of building a 
palace in Egrînâs or Agrînâs (Kubadâbâd) may have arisen, con-
sidering the geographical potential, which has been tried to be put 
forward with some examples above, to represent both the Seljuk 
politics in a way and to create economic dynamism.

49- Hüseyin Muşmal, ibid., p. 17.

50- Osman Kunduracı, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaraylarının 
Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, p. 192.

51- Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi I, transl. A. 
Sait Aykut, İstanbul 2004, p. 402.
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Sonuç

Türkiye Selçuklu Devleti Sultan I. Alâeddin Keykubâd’ın ik-
tidarı sırasında siyasî, askerî ve ekonomik açılardan gücünün 
doruğunda bir devletti. Bu durum, birbiri ardından tahta geçen 
işbilir sultanlar ve ümerânın akıllı ve uyumlu politikalarının bir 
sonucu idi. Sultan I. Alâeddin Keykubâd da yetenekli ve uzak 
görüşlü bir idareci olarak aldığı kararları isabetli politikalarla 
gerçeğe dönüştürmüş ve devletinin ikbal devri yaşamasını sağ-
lamıştır.

1220-1225 yılları arasında Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyı-
sında yer alan küçük bir alüvyal düzlükte Kubadâbâd Sarayı ola-
rak tanınan saray külliyesini inşa ettirmiştir. Günümüzde idarî 
olarak Konya İli Beyşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan bu 
saray külliyesi, gözlerden uzak konumu ve yörenin nefis tabiatı-
na bakılarak ilk bakışta sadece Sultan’ın dinlenmesi ve iyi vakit 
geçirmesi için tasarlandığı izlenimi bıraksa da aslında durum bu 
kadar basit olmamalıdır ve kanaatimizce değildir.

Yöre her şeyden önce sarayın yapıldığı yıllara kadar yete-
rince ilgi ve alaka görmemiş görünmektedir. Bu aslında yörenin 
Toros silsileleri ile çevrili olması ve demografik yapısı ile de alâ-
kalı olabilir. Belki İmparator Ioannes Komnenos’un 1142 yılında 
yörede ele aldığı askerî faaliyetler dikkate alınırsa durum daha 
iyi anlaşılabilir. Nitekim o, eskiden Bizans tebaası olan yerleşik 
Rumlardan müteşekkil yöre sakinlerini yola getirip yeniden ita-
atine almak için davranmış olsa da bunu zor kullanarak yapmak 
zorunda kalmıştır. Zira Bizans kroniklerinin de ifadesine göre 
burada yaşayanlar Selçuklu Türkleri ile iyi ilişkiler geliştirmişler 
ve Türk hâkimiyetini kabullenmeye hazır hale gelmişlerdi. Her 
ne kadar imparatorun harekâtı sonrası akıbetleri pek belli de-
ğilse de kurtulabilenlerin sonraları Selçuklu idaresini tercih et-
miş olmaları büyük olasılıktır. Bu sürecin de 1207’de Antalya’nın 
fethi ile yörenin Selçuklu denetimine kesin olarak geçmesi ile 
tamamlandığı düşünülebilir.

1223 yılında Kilikya Ermeni Krallığı ile Kıbrıs arasındaki iliş-
kilerin tesirindeki Akdeniz ticaretinden Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin daha fazla yararlanmasını arzusu ile Türkiye Selçuklu Sul-
tanı I. Alâeddin Keykubâd, Candalore denilen şehri karadan ve 
denizden kuşatarak fethetmiş ve buraya Alâ’iyye (Alanya) adı-
nı vermiştir. 1225 yılındaki Kilikya seferi sırasında da Selçuklu 
birlikleri Silifke’ye kadar olan kesimi kontrol altına almışlardır. 
Böylece Selçuklular Akdeniz ticaretinde önemli bir devlet konu-
muna yükselmişler, bu da yolların güvenliği ve konaklama me-

Conlusion

The Anatolian Seljuk State reached as a state at the peak of its 
political, military and economic power during the reign of Sultan 
Alâeddin Keykubâd I. This situation was a result of the smart and 
harmonious policies of the accomplished sultans and rulers who 
ascened the throne one after another. Sultan Alâeddin Keykubâd 
I, as a talented and far-sighted administrator, turned his decisions 
into reality with accurate policies and ensured that his state lived 
the era of prosperity.

Between 1220 and 1225, he built the palace complex, known 
as the Kubadâbâd Palace, on a small alluvial plain located on the 
southwestern shore of Lake Beyşehir. Today, this palace complex, 
which is administratively located within the borders of Konya 
Province Beyşehir District, gives the impression that it was de-
signed at first glance only for the Sultan to rest and have a good 
time, considering its secluded location and the exquisite nature of 
the region, but the situation should not be that simple in our opin-
ion.

First of all, the region does not seem to have received enough 
attention and care until the year when the palace was built. This 
may be related to the fact that the area is surrounded by Taurus 
ranges and its demographic structure. Perhaps the situation can 
be understood better if the military activities that Emperor John 
Komnenos handled in the region in 1142 are taken into consid-
eration. As a matter of fact, he wanted to subdue the local resi-
dents, who were settled Greeks and former Byzantine subjects, 
and make them re-obey, because, according to the statements of 
Byzantine chronicles, those who lived here developed good re-
lations with the Seljuk Turks and were ready to accept Turkish 
domination. Although the fate of the emperor is not clear after the 
operation of the emperor, it is likely that those who survived later 
preferred the Seljuk administration. It can be thought that this pro-
cess was completed with the conquest of Antalya in 1207 and the 
Seljuk control of the region.

In order to benefit more from the Mediterranean trade under 
the influence of the relations between the Armenian Kingdom of 
Cilicia and Cyprus, Anatolian Seljuk Sultan Alâeddin Keykubâd I 
conquered the city called Candalore in 1223 by besieging it from 
land and sea and named it Ala’iyye (Alanya). During the Cilicia 
campaign in 1225, Seljuk troops took control of the region up to 
Silifke. Thus, the Seljuks had become an important state in the 
Mediterranean trade and this must have brought up the issues of 
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selelerini gündeme getirmiş olmalıdır. Bu doğrultuda Antalya ve 
Alâ’iyye’yi Anadolu’nun iç kesimleri ile bağlayan güzergâhlarda 
birtakım han ve kervansaraylar inşâ edilirken yabancı ülkelerle 
Türkiye Selçuklu Devleti arasındaki ticaret anlaşmaları da yeni-
lenmiş ve bazı devlet garantileri ile tacirler cesaretlendirilmiş-
tir. Ancak bu çabalara karşın Karadeniz üzerinde yapılan canlı 
ticaretin aksadığı durumlar da olmuş, bu da 1227’de Suğdak ve 
1228’de Trabzon seferlerini zaruri kılmıştır.

İşte böylece siyasî ve askerî önlemlerle ticaret teşvik edilir ve 
güvence altına alınırken, özellikle Konya’nın batısında yer alan 
Beyşehir yöresi, bilhassa da Beyşehir Gölü güneybatısında kalan 
kesimin şenlendirilmesi gerekli olmuş olsa gerekir. Bu da yöre-
de Selçuklu hâkimiyetinin bir nişanesi olacak bir saray külliye-
sinin inşası yolu ile gerçekleştirilmek istenmiş olabilir.

Her şeyden önce ilk kez Mayıs 2019 gitme fırsatı bulduğumuz 
sarayın yapıldığı yer gözlerden uzak, eşsiz bir tabiat güzelliğine 
sahip, cazip doğal ortam şartlarına haiz bir yörede yer almakta-
dır. Florası ve faunası bugün bile bu zenginliğini önemli ölçüde 
korumaktadır. Bilindiği üzere Türk devlet geleneğinde Hazar’da 
Türk Ordusu mensupları savaşa hazırlık amacı ile düzenlenen 
sürek avlarına katılır ve farklı savaş taktiklerinin uygulaması-
nı icra ederler, devlet erkânı da bu organizasyonlarda yer alırdı. 
Şüphesiz I. Alâeddin Keykubâd döneminde de uygulama farklı 
değildi ve Sultan da bahar aylarında burada bulunarak dinlen-
miş ve maiyeti ile düzenlenen sürek avlarına katılmış olmalıdır.

Civarda avlanma imkânları bulunması yanında, kıyıların bu 
kesimde alçak olması sayesinde gerektiğinde göl üzerinden 
tekne ile Beyşehir’e ulaşma avantajı olması, sarayın bulunduğu 
mevkiin dış tehditlere karşı dağ silsileleri ile korunaklı bir yerde 
bulunması gibi gerekçeler de sarayın burada yapılmasının ne-
denleri arasında ilk akla gelenlerdir. Demek ki, yörenin doğal 
ortam özellikleri ve sunduğu coğrafî potansiyelin farkına varan 
Sultan I. Alâeddin Keykubâd ve erkânı bunu değerlendirmek is-
temiş ve neticede sultanın adından dolayı Kubadâbâd adını alan 
saray külliyesini burada inşa etmişlerdir. Nitekim kısa süre son-
ra bir cazibe merkezi haline gelen ve bir vali tarafından idare 
edilen bir yerleşme de hemen yanı başında ortaya çıkmıştır.

road safety and accommodation. In this regard, a number of inns 
and caravanserais were built on the routes connecting Antalya 
and Ala’iyye with the inner parts of Anatolia, while trade agree-
ments between foreign countries and Anatolian Seljuk Empire 
were renovated and some traders were encouraged by govern-
ment guarantees. However, despite these efforts, there were cases 
where the live trade on the Black Sea was disrupted, which made 
it necessary to launch a campaign to Suğdak in 1227 and to Trab-
zon in 1228. 

Thus, while trade was encouraged and secured with political 
and military measures, it must have been necessary to revive the 
Beyşehir region, which is located in the west of Konya, and espe-
cially the part in the southwest of Lake Beyşehir. Such a revival 
must have been achieved by the construction of a palace complex, 
which would be a sign of the Seljuk rule in the region.

First of all, the palace, which we had the opportunity to visit 
for the first time in May 2019, is located in a secluded area with a 
unique natural beauty and attractive natural environment condi-
tions. Its flora and fauna significantly preserve this richness even 
today. As it is known, in the Turkish state tradition, members of 
the Turkish Army participated in chase hunts organized for the 
purpose of preparing for war and carried out the implementation 
of different war tactics, and state officials were also involved in 
these organizations. Undoubtedly, the practice was not different 
in the period of Alâeddin Keykubâd I, and the Sultan should have 
been here in the spring, rested and participated in the chase hunts 
organized with his entourage.

In addition to the hunting opportunities in the vicinity, the ad-
vantage of reaching Beyşehir by boat over the lake due to the low 
coasts in this part, and the location of the palace in a sheltered 
place with mountain ranges against external threats are among 
the reasons why the palace was built here. That is to say, Sultan 
Alâeddin Keykubad and his officials, realizing the natural environ-
ment characteristics of the region and the geographical potential it 
offers, wanted to evaluate this opportunity and consequently built 
the palace complex, which was named Kubadâbâd, taking the 
name of the sultan. As a matter of fact, a settlement that became a 
center of attraction after a short time and managed by a governor 
appeared right next to it.
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Bu gelişmenin faydaları da kısa süre sonra ortaya çıkmış ol-
malıdır. Bunların birkaçını sıralamak gerekirse;

a) Yörede belli bir Müslüman nüfusun iskânı gerçekleşmiş, 
yol güzergâhlarının önemi artmıştır. Böylece de han ve kervan-
sarayların inşası ele alınmıştır.

b) Yaz aylarında yöredeki dağ silsilelerinde bulunan yaylak-
lara gelen konar-göçer Türkmenler sarayın hemen yakınında 
kurulan şehirden ihtiyaç duydukları emtiayı temin etmiş, kıy-
metli el dokuması halı ve kilimlerini ve hayvansal ürünlerini 
pazarlama imkânı bulmuş olmalılardır.

c) Yer yer bataklık alanlarla çevrili yörede bitkisel dokuma-
cılık ürünleri (hasır vb.) imalatı da önemli gelir kaynağı teşkil 
etmiş olmalıdır.

d) Çevre dağlarda hala varlığı bir zenginlik oluşturan kara-
çam, Toros sediri, ardıç ve meşe gibi kıymeti yüksek ağaçların 
tomrukları çevreye pazarlanmış ve büyük ekonomik girdiler 
sağlanmış olabilir. Meselâ hemen Beyşehir’deki sonraki döne-
me ait Eşrefoğlu Camisi yapımında Toroslardan getirilen sedir 
ağacının kullanıldığı bir eserdir.

Kısa zaman diliminde ele aldığımız ve uzun soluklu bir saha 
incelemesine dayanmayan bu çalışmada ulaşabildiğimiz kitabi 
verilerle yetinmek zorunda kaldık. Şüphesiz yöre hakkında ya-
pılacak kapsamlı araştırmalar daha başka izahatlara da imkân 
tanıyacaktır. Ancak görüldüğü üzere Kubadâbâd Sarayı’nın in-
şası ile arzulanan esasen yörenin şenlenip kalkınması ve Ak-
deniz sahilleri ile iç bölgeler arasında ticarî faaliyetlerin güçlen-
dirilmesi olmuş gözükmektedir. Zaten tarihte kurulmuş bütün 
devletler için olduğu gibi Türkiye Selçukluları için de çoğunlukla 
esas hedef hâkim olunan yerlerde ticareti geliştirmek ve coğrafî 
potansiyelden daha fazla yarar sağlamaktı.

The benefits of this development should have come to light 
soon. To list a few of them;

a) A certain Muslim population was settled in the region, and 
organizing the itinerary came into prominence. Thus, the con-
struction of inns and caravanserais became a requirement.

b) In the summer months, nomadic Turkmens who came to 
the plateaus in the mountain ranges in the region had the chance 
of obtaining the goods they needed from the city established in the 
immediate vicinity of the palace and had the opportunity to mar-
ket their precious hand-woven carpets, rugs and animal products.

c) In the region surrounded by swampy areas, the production 
of floral weaving products (straw, etc.) must have constituted an 
important source of income.

d) The logs of high-value trees such as larch, Taurus cedar, ju-
niper and oak, which still constitute a wealth in the surrounding 
mountains, must have been marketed in trade centres and great 
economic income must have been provided. For example, the 
Eşrefoğlu Mosque of the later period is a structure in which the 
cedar trees brought from the Taurus were used for the construc-
tion in Beyşehir.

In this study, which we dealt with in a short period of time 
and was not based on a long-term field study, we had to make do 
with written works we could access. Undoubtedly, comprehen-
sive researches on the region will allow further explanations. As 
a consequence, one thing is certain that the construction of the 
Kubadâbâd Palace helped the revival and development of the re-
gion by strengthening of commercial activities between the Med-
iterranean coasts and the inner regions. As for all states already 
established in history, the Anatolian Seljuks generally aimed to 
develop trade in the areas where they dominated and to benefit 
more from the geographical potential, as well.



KUBADÂBÂD SARAYI / KUBADÂBÂD PALACE 125

KAYNAKÇA
ARIK, Rüçhan ve Arık, M. Oluş., Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, Selçuklu ve 
Beylikler Çağı Çinileri, Kale Grubu Kültür yay., İstanbul 2007.

ARIK, Rüçhan, “Kubad-Abad/Malanda Yüzey Araştırması”, XI. Araştırma So-
nuçları Toplantısı (24-28 Mayıs), haz. Fahriye Bayram vd., T.C. Kültür Bakanlığı 
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü yay., Ankara 1993, s. 35-42.

ARIK, Rüçhan, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İş Bankası Kültür yay., 
İstanbul 2000.

ARIK, Rüçhan, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi yay., Ankara 
2017.

ARISOY, Yağmur, Selçuklu Dönemi Seramiklerinde Simgeler ve Semboller, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya 2018.

ARSLAN, Mustafa, Beyşehir Yöresi Yer Adları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek 
Lisans Projesi, Konya 2004.

AYTAÇ, Ahmet, “Osmanlı Döneminden Günümüze Konya’da Halıcılık”, Tarihin 
Peşinde, 16, Konya 2016, s. 17-24.

BAKIRER, Ömür ve Scott Redford, “The Kubadabad Plate: Islamic Gilded and 
Enameled Glass in Context”, Journal of Glass Studies, LIX, New York 2017, s. 
171-191.

BAŞ, Ali, “Konya-Beyşehir-Derebucak Kervanyolu”, Konya Kitabı X, Konya 
2007, s. 129-142.

BAYKARA, Tuncer, “Türkiye Selçuklularında Şehir/Kent ve Şehirliler/Kentliler”, 
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, s. 275-291.

BİRİCİK, Ali Selçuk, Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik Etü-
dü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1982.

BULDUKLU, Esra, Anadolu Selçuklu Dönemi Kubadabad Sarayı Çini Figürleri-
nin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2018.

CEYLAN, Mehmet Akif, “Bağırsak Boğazı (Konya) ve Yakın Çevresinde Beşeri 
Coğrafya Araştırmaları”, USAD, 7, Konya 2017, s. 203-245.

CEYLAN, Mehmet Akif, “Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) Açısından Konya 
Bağırsak Boğazı’nın Coğrafi Özellikleri”, USAD, 7, Konya 2017, s. 1-39.

DENİZ, Yavuz, Kubad Abad Sarayı Çinilerindeki Hayvan Betimlemelerinin Se-
ramik Yüzeylerde Yorumlamaları, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya 2012.

DOĞANOĞLU, Ö., Gezer, A. ve C. Yücedağ, “Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yö-
resi’nin Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-1, Isparta 
2006, s. 66-73.

Ebû Abdullah Muhammed, İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi I, çev. 
A. Sait Aykut, Yapı Kredi yay., İstanbul 2004.

ERDEM, Mine, Kubad-Abad Saray Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkonogra-
fisi, Simgesel Anlamı ve Günümüz Seramiğinde Yorumları, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011.

REFERENCES
ARIK, Rüçhan ve Arık, M. Oluş., Anadolu Toprağı’nın Hazinesi Çini, Selçuklu ve 
Beylikler Çağı Çinileri, Kale Grubu Kültür pub., İstanbul 2007.

ARIK, Rüçhan, “Kubad-Abad/Malanda Yüzey Araştırması”, XI. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı (24-28 May), ed. Fahriye Bayram et al., T.C. Kültür Bakan-
lığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü pub., Ankara 1993, pp. 35-42.

ARIK, Rüçhan, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İş Bankası Kültür pub., 
İstanbul 2000.

ARIK, Rüçhan, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi pub., Ankara 
2017.

ARISOY, Yağmur, Selçuklu Dönemi Seramiklerinde Simgeler ve Semboller, 
Selçuk Universitey Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 
2018.

ARSLAN, Mustafa, Beyşehir Yöresi Yer Adları, Selçuk Üniversitesi Institute of 
Social Sciences Department of Public Relations and Publicity Unpublished 
Master’s Project, Konya 2004.

AYTAÇ, Ahmet, “Osmanlı Döneminden Günümüze Konya’da Halıcılık”, Tarihin 
Peşinde, 16, Konya 2016, pp. 17-24.

BAKIRER, Ömür and Scott Redford, “The Kubadabad Plate: Islamic Gilded and 
Enameled Glass in Context”, Journal of Glass Studies, LIX, New York 2017, pp. 
171-191.

BAŞ, Ali, “Konya-Beyşehir-Derebucak Kervanyolu”, Konya Kitabı X, Konya 
2007, pp. 129-142.

BAYKARA, Tuncer, “Türkiye Selçuklularında Şehir/Kent ve Şehirliler/Kentliler”, 
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, pp. 275-291.

BİRİCİK, Ali Selçuk, Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik 
Etüdü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1982.

BULDUKLU, Esra, Anadolu Selçuklu Dönemi Kubadabad Sarayı Çini Figürler-
inin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Necmettin Erbakan University Insti-
tute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 2018.

CEYLAN, Mehmet Akif, “Bağırsak Boğazı (Konya) ve Yakın Çevresinde Beşeri 
Coğrafya Araştırmaları”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 203-245.

CEYLAN, Mehmet Akif, “Myriokephalon Savaşı (17 Sep. 1176) Açısından Konya 
Bağırsak Boğazı’nın Coğrafi Özellikleri”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 1-39.

DENİZ, Yavuz, Kubad Abad Sarayı Çinilerindeki Hayvan Betimlemelerinin Ser-
amik Yüzeylerde Yorumlamaları, İnönü University Institute of Social Sciences 
Unpublished PhD Thesis, Malatya 2012.

DOĞANOĞLU, Ö., Gezer, A. and C. Yücedağ, “Göller Bölgesi-Yenişarbademli 
Yöresi’nin Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırma-
lar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-1, Isparta 
2006, pp. 66-73.

Ebû Abdullah Muhammed, İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi I, 
transl. A. Sait Aykut, Yapı Kredi pub., İstanbul 2004.

ERDEM, Mine, Kubad-Abad Saray Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkono-
grafisi, Simgesel Anlamı ve Günümüz Seramiğinde Yorumları, Selçuk Univer-
sity Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, Konya 2011.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD126

ERDOĞRU, Mehmet Akif, “Beyşehir Sancağı İcmal Defteri”, Belgeler, Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 1988, s. 117- 181 (16 ek).

ERDOĞRU, Mehmet Akif, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), 
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006.

ESKİKURT, Adnan ve Mehmet Akif Ceylan, Selçuklu-Bizans Münasebetlerinde 
Bir Dönüm Noktası Myriokephalon Zaferi (Beyşehir-Bağırsak Boğazı 17 Eylül 
1176), Çamlıca Basım yay., İstanbul 2017.

ESKİKURT, Adnan ve Mehmet Akif Ceylan, Tarihi Coğrafya Açısından Myrio-
kephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya 2017.

ESKİKURT, Adnan, “Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern Çalış-
malar” USAD, 6, Konya 2017, s. 65-93.

ESKİKURT, Adnan, “Ortaçağ Kroniklerine Göre 17 Eylül 1176 Myriokephalon 
Zaferi (Bağırsak Boğazı-Konya)”, USAD, 7, Konya 2017, s. 74-98.

ESKİKURT, Adnan, “Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nun Myriokephalon 
Savaşı’na Dair Bahisleri”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, IV, İstanbul 
2017, s. 33-35.

Harita Genel Komutanlığı, 1/100.000 ölçekli Isparta M 26 paftası, 1984.

Harita Genel Müdürlüğü, 1/25.000 ölçekli Isparta M 26-c1 paftası, 1983.

İbn Bîbî, El-Evāmirü’l-‘Alā’iyye Fi’l-Umūri’l-‘Alā’iyye, Önsöz ve fihristi haz. Ad-
nan Sadık Erzi, TTK. yay., Ankara 1956.

İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, çev. Mürsel Öztürk, TTK 
yay., Ankara 1996.

İbn Bîbî, Histoire Des Seldjoucides D’Asie Mineure, texte Persan, (M. Th. Houts-
ma neşri), E. J. Brill, Leiden 1902.

İbn Bîbî, Selçuknâme, çev. Mükrimin Halil Yinanç, Kitabevi yay., İstanbul 2007.

John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, İng. çev. Charles M. 
Brand, Columbia University Press, New York 1976.

KAFESOĞLU, İbrahim, “Selçuklular”, İA, X, MEB yay., İstanbul 1997, s. 353-416.

KARACA, Veli, Belgelerle Yenişar, Kardelen Sanat yay., Isparta 2005.

Kâtip Çelebi, Cihân-Nümâ, Matbaa-i Amire, İstanbul 1732, s. 618.  ( Boyut Yayın 
Grubu, c. XIII (erişim tarihi: 09.11.2019, www.kitabicihannuma.com/dosyalar.
asp))

Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, 
TTK yay., Ankara 2000.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Atatürk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi yay., Erzurum 1991.

KUNDURACI, Osman, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaray-
larının Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, USAD, 6, Konya 2017, s. 181-208.

KUNDURACI, Osman, “Kubadabad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyo-
lu Üzerine Yeni Araştırmalar I”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Kongresi, Bildiriler, II, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Kon-
ya 2001, s. 53-59, 489-501.

ERDOĞRU, Mehmet Akif, “Beyşehir Sancağı İcmal Defteri”, Belgeler, Türk Tarih 
Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 1988, pp. 117- 181 (16 add.).

ERDOĞRU, Mehmet Akif, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), 
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006.

ESKİKURT, Adnan and Mehmet Akif Ceylan, Selçuklu-Bizans Münasebetler-
inde Bir Dönüm Noktası Myriokephalon Zaferi (Beyşehir-Bağırsak Boğazı 17 
Sep. 1176), Çamlıca Basım pub., İstanbul 2017.

ESKİKURT, Adnan ve Mehmet Akif Ceylan, Tarihi Coğrafya Açısından Myri-
okephalon Savaşı (17 Sep. 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı, Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Konya 2017.

ESKİKURT, Adnan, “Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern 
Çalışmalar” USAD, 6, Konya 2017, pp. 65-93.

ESKİKURT, Adnan, “Ortaçağ Kroniklerine Göre 17 Eylül 1176 Myriokephalon 
Zaferi (Bağırsak Boğazı-Konya)”, USAD, 7, Konya 2017, pp. 74-98.

ESKİKURT, Adnan, “Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nun Myriokephalon 
Savaşı’na Dair Bahisleri”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, IV, İstanbul 
2017, pp. 33-35.

General Command of Mapping, 1 / 100.000 scaled Isparta M 26 sheet, 1984.

General Directorate of Mapping, 1 / 25.000 scaled Isparta M 26-c1 sheet, 1983.

İbn Bîbî, El-Evāmirü’l-‘Alā’iyye Fi’l-Umūri’l-‘Alā’iyye, Preface and index by Ad-
nan Sadık Erzi, TTK. pub., Ankara 1956.

İbn Bîbî, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, transl. Mürsel Öztürk, TTK 
pub., Ankara 1996.

İbn Bîbî, Histoire Des Seldjoucides D’Asie Mineure, texte Persan, (M. Th. Houts-
ma neşri), E. J. Brill, Leiden 1902.

İbn Bîbî, Selçuknâme, transl. Mükrimin Halil Yinanç, Kitabevi pub., İstanbul 2007.

John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, Eng. transl. Charles M. 
Brand, Columbia University Press, New York 1976.

KAFESOĞLU, İbrahim, “Selçuklular”, İA, X, MEB pub., İstanbul 1997, pp. 353-416.

KARACA, Veli, Belgelerle Yenişar, Kardelen Sanat pub., Isparta 2005.

Kâtip Çelebi, Cihân-Nümâ, Matbaa-i Amire, İstanbul 1732, p. 618.  ( Boyut Yayın 
Grubu, c. XIII (Access date: 09.11.2019, www.kitabicihannuma.com/dosyalar.
asp))

Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, transl. Mürsel Öztürk, 
TTK pub., Ankara 2000.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Atatürk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi pub., Erzurum 1991.

KUNDURACI, Osman, “Konya-Alanya Güzergâhındaki Selçuklu Kervansaray-
larının Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar”, USAD, 6, Konya 2017, pp. 181-208.

KUNDURACI, Osman, “Kubadabad-Alanya Arasındaki Selçuklu Kervanyolu 
Üzerine Yeni Araştırmalar I”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kon-
gresi, Bildiriler, II, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 
2001, pp. 53-59, 489-501.



KUBADÂBÂD SARAYI / KUBADÂBÂD PALACE 127

Kuniholm, Peter Ian, “Dendrochronologically Dated Ottoman Monuments”, A 
Historical Archaeology of the Ottoman Empire Breaking New Ground, Kluwer 
Academic Publishers New York, Boston, Dord- recht, London, Moscow 2002, 
s. 93-136.

MERÇİL, Erdoğan, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, Bilge Kültür Sanat 
yay., İstanbul 2011.

Niketas Khoniates, Historia çev.  Fikret Işıltan, TTK yay., Ankara 1995.

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubad Abad Bulundu”, Anıt, X, Konya 1949, s. 1-3.

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubad Abad Nasıl Bulundu ?”, Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, II/2-3, Ankara 1952, s. 171-179 (15 ek).

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubadabad Yolunda”, Anıt, 26, Konya 1960, s. 9-15.

ÖNEY, Gönül, “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçukluların-
da Atlı Av Sahneleri”, Anadolu (Anatolia), 11, Ankara 1967, s. 119-138.

REDFORD, Scott, “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imagi- 
nary”, Ars Orientalis, XXIII (Pre-Modern Islamic Palaces), Freer Gallery of Art, 
The Smithsonian Institution and Department of the History of Art, Michigan 
1993, s. 219-236.

SEVİM, Ali, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, TTK yay., Ankara 1993.

TURAN, Osman, “Keyhüsrev II”, İA, VI, MEB. yay., İstanbul 1977, s. 620-629.

TURAN, Osman, “Keykûbad I” mad, İA, VI, MEB yay., İstanbul 1977, s. 646-661.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyâsi Tarih Alp Arslan’dan 
Osman Gazi’ye (1071-1318), Boğaziçi yay., İstanbul 1993.

TÜRKTAŞ, Zuhal, “Beyşehir Gölü ve Çevresinde Hasır Dokumacılığı”, Kalemişi, 
IV/7, Ankara 2016, s. 19-38.

UYSAL, Zekiye, Kubad-Abad Sarayı Cam Buluntuları (1981-2004), Ege Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 2008.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, TTK yay., Ankara 1988.

YAVAŞ, Alptekin, “Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları”, 
The Journal of Academic Social Science Studies, VI/1, Elazığ 2013, s. 1543- 1566.

YİNANÇ, Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul Üniversitesi 
yay. İstanbul 1944.

Kuniholm, Peter Ian, “Dendrochronologically Dated Ottoman Monuments”, A 
Historical Archaeology of the Ottoman Empire Breaking New Ground, Kluwer 
Academic Publishers New York, Boston, Dord- recht, London, Moscow 2002, 
pp. 93-136.

MERÇİL, Erdoğan, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, Bilge Kültür Sanat 
pub., İstanbul 2011.

Niketas Khoniates, Historia transl.  Fikret Işıltan, TTK pub., Ankara 1995.

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubad Abad Bulundu”, Anıt, X, Konya 1949, pp. 1-3.

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubad Abad Nasıl Bulundu ?”, Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, II/2-3, Ankara 1952, pp. 171-179 (15 add.).

ORAL, Mehmet Zeki, “Kubadabad Yolunda”, Anıt, 26, Konya 1960, pp. 9-15.

ÖNEY, Gönül, “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçukluların-
da Atlı Av Sahneleri”, Anadolu (Anatolia), 11, Ankara 1967, pp. 119-138.

REDFORD, Scott, “Thirteenth-Century Rum Seljuq Palaces and Palace Imagi- 
nary”, Ars Orientalis, XXIII (Pre-Modern Islamic Palaces), Freer Gallery of Art, 
The Smithsonian Institution and Department of the History of Art, Michigan 
1993, pp. 219-236.

SEVİM, Ali, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, TTK pub., Ankara 1993.

TURAN, Osman, “Keyhüsrev II”, İA, VI, MEB. pub., İstanbul 1977, pp. 620-629.

TURAN, Osman, “Keykûbad I” mad, İA, VI, MEB pub., İstanbul 1977, pp. 646-
661.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyâsi Tarih Alp Arslan’dan 
Osman Gazi’ye (1071-1318), Boğaziçi pub., İstanbul 1993.

TÜRKTAŞ, Zuhal, “Beyşehir Gölü ve Çevresinde Hasır Dokumacılığı”, Kalemişi, 
IV/7, Ankara 2016, pp. 19-38.

UYSAL, Zekiye, Kubad-Abad Sarayı Cam Buluntuları (1981-2004), Ege Univer-
sity Institute of Social Sciences Unpublished PhD Thesis, İzmir 2008.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, TTK pub., Ankara 1988.

YAVAŞ, Alptekin, “Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları”, The 
Journal of Academic Social Science Studies, VI/1, Elazığ 2013, pp. 1543- 1566.

YİNANÇ, Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul Üniversitesi 
pub. İstanbul 1944.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD128

PALACES and MANSIONS
of SELJUK PERIOD



GİRİŞ / INTRODUCTION 129

PALACES and MANSIONS
of SELJUK PERIOD

SELÇUKLU SARAYLARININ
İÇ ASYA’DAKİ KÖKENİ

THE ORIGINS OF
SELJUK PALACES IN INNER ASIA

Prof. Dr. Rüçhan ARIK

Prof. Dr. Rüçhan ARIK



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD130

SELÇUKLU SARAYLARININ

İÇ ASYA’DAKİ KÖKENİ

Öz

Din, eğitim, konaklama ve ticaret gibi alanlarda hizmet ve-
ren Selçuklu kamu binaları ve mimarî özellikleri önemli ölçüde 
aydınlatılmıştır. Selçuklu saray ve köşkleri ise yeterince tanın-
mıyor.

Eski ve Orta Çağlarda saray, yerleşik düzendeki toplumla-
rın üst düzey yöneticilerinin resmî ve özel yaşamını sürdüğü bir 
çeşit devlet başkanlığı kurumu idi. Hukuk, ekonomi ve siyaset-
ten savaş, eğitim ve sanata kadar toplumun hemen tüm etkinlik 
alanları sarayda veya onun denetiminde düzenlenirdi. Saray, 18. 
yy. sonları ve 19. yy. başlarında demokratik düzene yönelen top-
lumlar gelişmesine kadar toplumun kültürünü en üst düzeyde 
temsil eden kurumdu. Bu nedenle, Selçukluları anlamak için, 
onların saray kültürünü araştırmak gerekir.

Selçuklu sarayları hakkında tarihçi ve gezginlerin verdiği 
bilgiler önemli kaynaklardır. Fakat bunlar az sayıda ve kısıtlıdır; 
bu yüzden yetersizdir. Bu noktada arkeolojik araştırma ve kazı-
lar ortaya çıkarılan kalıntı ve bulgularla tarihe somut ve doğru 
bilgiler kazandırmakta, önemli destek sağlamaktadır.

Türkiye’de hiç araştırılmayan, önemsenmeyen Selçuklu sa-
ray yapıları, ancak 20. yy. ortalarında araştırılıp kazılmaya baş-
lamıştır. Bu gelişme Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Tarih bilim dalla-
rına önemli katkılar getirmiştir. 

Selçuklu saraylarından günümüze çok az örnek kalmıştır. 
Bazıları hakkında tarihsel kaynaklardan, pek azı hakkında da 
arkeolojik kazılardan bilgi edinebilmekteyiz.

İç Asya Türk topluluklarından olan Selçuklular, oradaki kül-
tür ve sanat özelliklerini ne ölçüde İran ve Anadolu’ya aktara-
bilmişti?

Bunu öğrenebilmek için İç Asya Türk topluluklarının kültür 
ve sanat alanlarında neler yaptıklarını incelemek gerekir. 

THE ORIGINS OF

SELJUK PALACES IN INNER ASIA

 

Abstract

Seljuk public buildings that served in areas such as religion, 
education, accommodation and commerce and their architectural 
features have been studied and publicized to a great extent, where-
as Seljuk palaces and mansions are not well known.

Palace in the Ancient and Middle Ages was a kind of presiden-
tial institution where senior statesmen of the settled societies lived 
and did their official works. All fields of activity of society, from law, 
economy and politics to war, education and art were planned in the 
palace or under its supervision. The palace had been an institution 
that represented the culture of the society at the highest level until 
societies inclined to democratic order in the late 18th and early 19th 
centuries. Therefore, in order to understand the Seljuks, it is neces-
sary to research their palace culture.

The information provided by historians and travelers about Sel-
juk palaces are important sources, though they are few and limited; 
that is, inadequate. At this point, archaeological research and exca-
vations provide concrete and accurate information for historians 
with the remains and findings unearthed.

Seljuk palace structures had not been taken into consideration 
at all in Turkey until the mid-20th century. However, they have 
been widely explored and excavated since the 1950s. This devel-
opment has made important contributions to the Art History, Ar-
cheology and History disciplines.

Very few examples have survived from the Seljuk palaces. We 
can get information about some of them from historical sources 
beside archaeological excavations.

To what extent did the Seljuks transfer their Inner Asian cultur-
al and artistic characteristics to Iran and Anatolia?

In order to learn this, it is necessary to examine what the Cen-
tral Asian Turkish societies did in the fields of culture and art.
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İç Asya’da Türk topluluklarının İslamiyet’ten önce tümüyle 
göçebe olmadığı, yarı yerleşik yaşam biçimi sürdükleri araştır-
malar sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kök Türkler, Uygurlar gibi çeşitli Türk topluluklarının ege-
men oldukları bölgelerde yeni kaleler, yeni kentler, buralarda 
yeni konut, köşk ve saraylar kurduklarını arkeolojik çalışmalar 
göstermektedir. 

İslâmî dönemlerde de büyük devletler kuran Türk topluluk-
ları Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular çok zengin bir kültür 
ve sanat ortamı oluşturup görkemli saray, köşk ve konutlar inşa 
etmişlerdir.  

İç Asya’da çeşitli ülkelerden araştırmacılar 18. yy.’dan beri 
çeşitli zamanlarda arkeolojik araştırma ve kazılar yapmışlardır. 
Onların ortaya çıkardığı konut, köşk, saray örnekleri “İç Asya 
Uluslararası Kültür Çevresi” yapı düzeni ve bezeme anlayışını 
yansıtır. Bu düzen ve anlayış, kökü Uygurlara, belki daha da ön-
cesine uzanan geleneklerin ürünüdür ve Selçuklu Anadolu’sunu 
da önemli ölçüde etkilemiştir.

Selçuklular İç Asya ve İran’dan getirdiklerini Anadolu’nun 
kültür ve sanat birikimi ile kaynaştırarak konumuz olan saray, 
köşk, konutlarda ve Selçuklu mimarîsinin her alanında uygula-
mıştır. 

Sanat Tarihi araştırmaları ve Orta Çağ Arkeolojisi kazıları 
ile elde edilen veriler, tarihsel çalışmalarla desteklenerek daha 
gerçek ve doğru bilgiler üretmeyi sağlamaktadır. Bu alanlarla 
yol arkadaşlığı ve birliktelik, tarih bilimini daha da zenginleş-
tirecektir.

Anahtar Kelimeler: İç Asya, Saray, Köşk, İç Kale, Alçı Ka-
bartma, Uygur, Selçuklu

It is revealed as a result of the researches that the Turkish soci-
eties of Inner Asia were not completely nomadic before Islam, but 
led a semi-settled lifestyle.

Archaeological studies reveal that various Turkish societies 
such as Kök-Turks and Uighurs have established new castles, new 
cities, new houses, mansions and palaces in regions where they 
were sovereign.

Karakhanids, Ghaznavids and Seljuks, the Turkish communi-
ties that established great states in Islamic periods, managed to 
create a very rich cultural and artistic medium as well as building 
magnificent palaces, mansions and residences.

Researchers from various countries have done archaeological 
research and excavations in Central Asia at various times since 
the 18th century. The examples of houses, pavilions and palaces 
that they unearthed reflect the structural layout and the embellish-
ment style of “Inner Asian International Culture Environment”. This 
structural order and artistic manner are the products of traditions, 
whose roots go back to Uyghurs, perhaps even earlier, and they 
have significantly affected the Seljuk Anatolia. 

Seljuks fused what they brought from Inner Asia and Iran with 
culture and art accumulation in Anatolia and applied them in pal-
aces and every branch of architecture.

The data obtained through Art History researches and Medieval 
Archeology excavations are supported by historical studies, thus 
producing more real and accurate information. Cooperation and 
mutual solidarity with these fields will certainly further enrich the 
science of history.                      

Keywords: Inner Asia, kiosk, inner castle, stucco relief, Uy-
ghur, Seljuk
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Selçuklu Saray ve Köşkleri konusunu ele alan ve bu alanda 
çalışanları bir araya getiren böyle bir bilimsel toplantı, bildiğim 
kadarıyla ilk kez yapılmaktadır. 

Bir başka “ilk” olma özelliği de bir konu üzerinde Tarihçi ve 
Sanat Tarihçileri ilk kez ortak bir çalışmada buluşturmasıdır. 

Bu nedenle bu toplantı, Selçuklu araştırmaları için çok 
önemlidir.

Günümüze ulaşabilen cami, medrese, türbe, kervansaray, 
hamam gibi Selçuklu yapıları üzerine tanıtma, araştırma, kıyas-
lama, değerlendirme ve tartışma çalışmaları hem yayın, hem 
konferans, sempozyum gibi doğrudan canlı sunumlarla orta-
ya konmuş; özellikleri, Kültür ve Sanat Tarihimizdeki yerleri 
önemli ölçüde aydınlatılmıştır. 

Andığım bina türleri, kamusal nitelikte, din, eğitim, konakla-
ma ve ticaret gibi alanlarda hizmet veren kurumlara aitti.  Saray 
ve köşklerimiz ise ne yazık ki öyle tanıtılıp aydınlatılamadı. Peki, 
bu kurumların işlevi neydi? Eski ve Orta Çağlarda saray, yerle-
şik düzendeki toplumların üst düzey yöneticilerinin “Evi” idi! Bu 
evde yönetici ailesinin resmî ve özel yaşam biçimi izlenebilir. 
Daha alttaki kesimlerin ev düzeni buna göre tahmin edilebilir. 

Saray, basit bakışla üst düzey yöneticinin lüks yaşam ve eğ-
lence yeri olarak algılanır. Elbette lüks yaşam ve eğlence de söz 
konusu. Ancak sarayın toplumsal çapta ve daha önemli işlevleri 
de vardı.Eski ve Orta Çağlarda, hattâ 18. yy. sonları ve 19. yy. 
başlarında demokratik anlayışa yönelik toplumlar gelişmesine 
kadar saray, bir toplumun kültürünü en üst düzeyde temsil eden 
kurum olmuştu.

O çağlarda hukuk, iç ve dış siyaset, ekonomi, savaş, sağlık, 
eğitim, sanat, spor ve diğerleri gibi toplumun hemen tüm etkin-
lik alanları sarayda veya onun denetiminde ele alınıp düzenle-
niyordu. 

Bu nedenle Selçukluları anlamaya giriştiğimizde, onların sa-
ray kültürünü araştırmamız gerekmektedir. Selçuklu sarayları 
hakkında yerli, özellikle de yabancı tarihçi ve gezginler kitap, 
makale ve seyahatnamelerde bilgiler vermektedir. Bunlar araş-
tırmalar için birincil önemde kaynaklardır.

Ancak bunlar az sayıda ve kısıtlı olduğundan yeterli değildir. 
İşte bu noktada arkeolojik araştırma ve kazılar büyük destek 
sağlamakta ve ortaya çıkarılan kalıntı ve bulgularla tarihe somut 

As far as I know, this is the first scientific meeting that deals 
with the Seljuk Palaces and Mansions and brings together those 
who work in this field.

Another feature of being the “first” is that it brought together 
historians and art historians for the first time in a joint study on a 
common subject.

Therefore, this meeting is very important for Seljuk studies.

Promotional activity, research, comparison, evaluation and 
discussion studies on Seljuk buildings such as mosques, madras-
ahs, tombs, caravanserais and baths that survived today have been 
presented with direct live presentations such as publications, con-
ferences and symposiums, which all significantly illuminated their 
features and place in our Culture and Art History.

The types of buildings mentioned above belong to institutions 
of public nature, serving in areas such as religion, education, ac-
commodation and trade. Unfortunately, our palaces and mansions 
could not be introduced and illuminated thoroughly. So what was 
the function of these institutions? In the Ancient and Middle Ages, 
the PALACE was the “HOUSE” of the top administrators of settled 
societies! The official and private lifestyle of the ruling family can 
be followed in this house. The house layout of the lower sections 
can be estimated accordingly.

With a simple look, the palace is perceived as the luxurious liv-
ing and entertainment place of the top executive. Of course, this 
can be true; however, the palace also had social and more impor-
tant functions.

Palace had been an institution that represented the culture of a 
society at the highest level since the ancient and Middle Ages, even 
in the late 18th and early 19th centuries, until the development of 
democratic societies.

During those periods, almost all areas of society such as law, 
domestic and foreign politics, economy, war, health, education, 
arts, sports and others were handled and organized within the pal-
ace or under its control.

For this reason, in order to fully understand the Seljuks from 
different perspectives, we need to research their palace culture at 
first. Local, especially foreign historians and travelers give infor-
mation about Seljuk palaces in books, articles and travel books, 
which have a place in researches as primary resources.
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ve doğru bilgiler kazandırmaktadır. Türkiye’de 20. yy. ortaları-
na kadar Selçuklu saray kazıları yapılmamış; onların yerleri bile 
araştırılmamıştı. 

Paris’te Sorbonne Üniversitesinde Arkeoloji, Sanat Tarihi, 
Estetik, Louvre Arkeoloji Okulunda Müzecilik öğrenimi görmüş 
olan Prof. Remzi Oğuz Arık, 1941’de TTK adına Konya Alâeddin 
Tepe höyüğünde 2. Kılıç Arslan Köşkünün perişan kalıntılarında 
kazı yapmış; eşsiz buluntular ortaya çıkarmıştır. Bu, Türkiye’de 
ilk Selçuklu sarayı kazısıdır1.

Daha sonra değerli araştırmacı Konya Müzesi Müdürü mer-
hum M. Zeki Oral hem Beyşehir hem de Kayseri’de Selçuklu 
Sultanı 1. Alâeddin Keykubad’ın Kubad Abad ve Keykubadiye sa-
raylarının yerlerini keşfetmiş; sınırlı sondajlarla ön-araştırmalar 
yaparak 1949-50’de yayınlamış; bilim dünyasına duyurmuştu2.

1961-62’de rahmetli Prof. Dr. O. Aslanapa Diyarbakır’da iki 
kısa dönem yürüttüğü kazılarla Artuklu Sarayını bulmuştur. 
1964’te de Kayseri Keykubadiye’de bir kazı yapmıştır3.  Rahmetli 
hocamız Prof. Dr. K. Otto-Dorn 1965 ve 1966’da Kubad Abad’da 
iki dönem hâlinde ilk bilimsel kazıları yapmıştır4. 

İç Asya Uluslararası Kültür coğrafyasında ise yeni “doğu sü-
per gücü” Büyük Selçuklu İmparatorluğu, en önemli kentleri ba-
şarılı yenileme girişimleriyle parlak gelişmelere kavuşturmuştu. 
Onların birçok görkemli saraylar yaptığı kaydedilmektedir. An-
cak çoğu yağmalanıp yok olmuştur. 

Selçuklu egemenliği dışındaki İç Asya Türk bölgelerinde de 
durum böyledir.  Saray ve köşk yapıları yerleşik yöneticileri olan 
bir toplum düzeninin, yerleşik yaşamın göstergesidir.  

İslâmiyet’ten önce hepsi göçebe sanılan Türk topluluklarının 
İç Asya’nın çeşitli bölgelerinde saray düzeni için köken oluştu-
racak aristokratik kural ve gelenekler var mıydı? Nasıldı?

1- Remzi Oğuz Arık, “Alaeddin Tepesi”, Ülkü, Millî Kültür Dergisi, 1/1, Ankara 1941, s. 12-15.

2- Zeki Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu?”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, II/2-3, Ankara 1954, s. 171-208; Zeki Oral, “Kayseri’de Keykubadiye Sarayları”, Bel-
leten, XVII, Ankara 1953, s. 501-507.

3- Oktay Aslanpa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor 1961”, Türk Arkeoloji Dergisi 
11/2, Ankara 1962, s. 10-18; Oktay Aslanapa, “Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı 
1964”, Türk Arkeoloji Dergisi, XII/1, Ankara 1964, s. 19-40.

4- K. Otto-Dorn ve M. Önder, “Kubad Abad Kazıları 1965 Yılı Ön Raporu”, Türk Arkeoloji 
Dergisi, XIV/1-2, Ankara 1967, s. 237-243; K. Otto-Dorn, “Bericht über die Grabung in 
Kobadabad 1966”, Archaeologischer Anzeiger, Heft 4, Berlin 1969, s. 438-506.

However, these are not sufficient since they are few and limited. 
At this point, archaeological research and excavations provide great 
support and bring about concrete and accurate information for his-
torians with the remains and findings unearthed. Seljuk palace ex-
cavations had not been carried out yet until the mid-20th century 
in Turkey, even their location was not searched.

Prof. Remzi Oğuz Arık, who studied Archeology, Art History and 
Aesthetics at Sorbonne University in Paris and Museology at the 
Louvre Archeology School, excavated in the ruined remains of the 
2nd Kılıç Arslan Pavilion in Konya Alâeddin Hill Mound on behalf 
of T.T.K. in 1941; and revealed unique finds. This was the first Seljuk 
palace excavations in Turkey1.

Later, the valuable researcher Konya Museum Director the late 
M. Zeki Oral discovered the places of the Seljuk Sultan Alâeddin 
Keykubad’s Kubad Abad and Keykubadiye palaces both in Beyşehir 
and Kayseri; published them in 1949-50 by making pre-research with 
limited soundings; thus, introducing them to the world of science2.

In 1961-62, the late Prof. Dr. O. Aslanapa found the Artuklu Pal-
ace during two short-term excavations in Diyarbakır. He also made 
an excavation in Kayseri Keykubadiye in 19643. Our late teacher 
Prof. Dr. K. Otto-Dorn made the first scientific excavations in Kubad 
Abad in two periods in 1965 and 19664. 

In the Inner Asia International Cultural geography, the Great 
Seljuk Empire, the new “eastern superpower”, brought brilliant de-
velopments to the most important cities with successful renovation 
attempts. It is recorded that they built many magnificent palaces, 
however, most of them were plundered and destroyed.

The same goes for a the Central Asian Turkish regions outside 
the Seljuk rule. Palace and pavilion structures are the indication of a 
social order with established rulers and settled life.

Were there aristocratic rules and traditions that would consti-
tute the origin for the palace order in various regions of Inner Asia 
of Turkish communities, all of which were thought to be nomads 
before Islam? If so, how was it?

1- Remzi Oğuz Arık, “Alâeddin Tepesi”, Ülkü, Millî Kültür Dergisi, 1/1, Ankara 1941, pp. 12-15.

2- Zeki Oral, “Kubad Abad Nasıl Bulundu?”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, II/2-3, Ankara 1954, pp. 171-208; Zeki Oral, “Kayseri’de Keykubadiye Sarayları”, Bel-
leten, XVII, Ankara 1953, pp. 501-507.

3- Oktay Aslanpa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor 1961”, Türk Arkeoloji Dergisi 
11/2, Ankara 1962, pp. 10-18; Oktay Aslanapa, “Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı 
1964”, Türk Arkeoloji Dergisi, XII/1, Ankara 1964, pp. 19-40.

4- K. Otto-Dorn and M. Önder, “Kubad Abad Kazıları 1965 Yılı Ön Raporu”, Türk Arkeoloji 
Dergisi, XIV/1-2, Ankara 1967, pp. 237-243; K. Otto-Dorn, “Bericht über die Grabung in 
Kobadabad 1966”, Archaeologischer Anzeiger, Heft 4, Berlin 1969, pp. 438-506.
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Bizans ve Çin kaynaklarına göre Türkler tümüyle göçebe 
değildi. Bozkır topluluğu denen Kök Türklerde halkın bir kıs-
mı İç Asya’nın çeşitli yörelerinde tarımla uğraşmış, özellikle ana 
ticaret yollarının kavşak v.b. önemli noktalarına yerleşmişti. Di-
ğer bir kısmı da göçebe yaşam biçimini sürdürmekteydi5. Yarı 
yerleşik Türk halklarının yaşadıkları vahalarda ve Orhun Irmağı 
kıyılarında başkentler kurduğu bilinmektedir. 

Bugün Moğolistan’da kalan Orhun Irmağı kuzeydoğu teras-
larındaki Ötüken bölgesi, Kök Türklerin merkeziydi. Zengin altın 
ve gümüş madenlerine sahipti. Kök Türkler Çin, Sasani ve Bi-
zans ülkeleriyle ekonomik ve siyasî ilişkiler kurmuştu. 

Bizans elçisi Zemarkhos, 568’de Kök Türk hükümdarı İstemi 
Kağan’ı ziyaret ettiğinde çok büyük bir ipek çadırda kabul töreni 
yapıldığını anlatmaktadır. İstemi Han’ın som altından bir tahtta 
oturduğundan, çevresinin altın, gümüş kaplar ve heykellerle do-
natıldığından, çadır direklerinin altın kaplamalı, Kağan yatağının 
da altın işlemeli olduğundan söz ederek bu eşyalardaki zevk in-
celiğine hayranlığını belirtmektedir. 

630’da, Batı Kök Türklerine ait Issık Köl batısında, ÇU Irma-
ğına yakın bir ticaret merkezi olan Suyab şehrinde bulunan bir 
Çinli rahip ile Hyen-cang adlı gezginin, hükümdar sarayında 
ağırlandığından söz edilmektedir6.

Kırgızistan Karasu bölgesinde At Başı, Koşoy Kurgan kentleri 
çevresinde yapılan kazılarda, kerpiçle inşa edilmiş, etrafı hen-
dekle çevrili, dikdörtgen planlı kalenin içinde 250 x 280 m. öl-
çülerinde bir saray kalıntısı bulunmuştur7.  

Bu bilgiler Kök Türklerin sadece çadırları değil, aynı zaman-
da inşa ettikleri yapıları, hakanlarının da sarayları kullandığını 
gösteriyor. İç Asya’daki arkeolojik araştırmalarda bazı saray ka-
lıntılarına rastlanmaktadır.

Kök Türk egemenliği sonlarında, Türk topluluklarından Kar-
luklar tarafından kurulan ve 11. yy.’a kadar varlığını sürdüren 
Aktepe Kenti’nin ortasında havuzu ile birlikte ortaya çıkarılan 
saray böyle bir örnektir8.    

5- Louis Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, çev. Sadrettin Karatay, ADTCF Yayınları, İstanbul 
1946, s. 76; C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Yıldız Moran, İs-
tanbul 1979, s. 23.

6- Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1984, s. 15-18.

7- Yaşar Çoruhlu, “Kırgızistan Notları II, Kök Türklerin Ordu-Kenti”, Tarih ve Düşünce, 
VII, 2000, s. 66-70.

8- Bahaeddin Ögel, İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962, s. 322.

According to Byzantine and Chinese sources, Turks were not 
entirely nomads. Some of the people of Kök Turks, called the Steppe 
community, engaged in agriculture in various regions of Inner Asia, 
and settled in important points, especially around the crossroads of 
the main trade routes, while others also led the nomadic lifestyle5. 
It is known that semi-resident Turkish peoples established capitals 
in the oases they lived and on the banks of the Orkhon River.

The Otuken region on the northeastern terraces of the Orkhon 
river, which is in Mongolia today, was the center of Kök Turks with 
its rich gold and silver mines. The Kök Turks had established eco-
nomic and political relations with China, Sassanid and Byzantine 
countries.

Byzantine envoy Zemarkhos tells that when he visited the Kök 
Turk ruler Istemi Kagan in 568, a reception ceremony was held in a 
very large silk tent. He expresses his admiration for the delicacy of 
these items by mentioning that Istemi Han would sit on a solid gold 
throne, that its surroundings were decorated with gold and silver 
pots and statues, that the tent poles were covered with gold and the 
Kagan’s bed was embroidered with gold.

It is mentioned that a Chinese priest and a traveler named Hy-
en-cang were hosted in the royal palace in the city of Suyab in 
630, which was a trade center near the river QU, west of Issyk Kul 
belonging to the Western Kök Turks6.

During the excavations carried out around the cities of At Başı 
and Koşoy Kurgan in the Karasu region of Kyrgyzstan, the remains 
of a palace with a size of 250 x 280 m were found in a rectangular 
castle built with mud brick, surrounded by a moat7.  

This information shows that the Kök Turks used not only the 
tents, but also the buildings they built, while the khans resided in 
palaces. Some palace remains are encountered in archaeological 
researches in Central Asia.

The palace, which was unearthed in the middle of the city of 
Aktepe, founded by Karluks from Turkish communities at the end 
of Kök Turkish rule and existed until the 11th century with its pool, 
stands out as a fine example8.

5- Louis Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, transl. Sadrettin Karatay, ADTCF Yayınları, İstanbul 
1946, p. 76; C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, transl. Yıldız Moran, İs-
tanbul 1979, p. 23.

6- Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1984, pp. 15-18.

7- Yaşar Çoruhlu, “Kırgızistan Notları II, Kök Türklerin Ordu-Kenti”, Tarih ve Düşünce, 
VII, 2000, pp. 66-70.

8- Bahaeddin Ögel, İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962, p. 322.



SELÇUKLU SARAYLARININ İÇ ASYA’DAKİ KÖKENİ / THE ORIGINS OF SELJUK PALACES IN INNER ASIA 135

Moğolistan’da Orhun’un doğu teraslarındaki Kök Türk mer-
kez bölgesi Ötüken çevresinde maden sanatı alanında çok de-
ğerli eserler yapılmıştır. Özellikle mücevher yapımı, takılar, altın 
ve gümüş eşya üretimi çok gelişmişti. Kök Türk anıtlarındaki 
kazılarda ortaya çıkan değerli eşyalar, bu zengin gelişmelerin 
kanıtlarıdır9 (Resim 1).

UYGURLAR

744’te Orhun Nehri çevresinde bir devlet kuran Uygurlar bu 
bölgede 100 yıl yaşamışlardı10. Merkezleri Ordu Balık (Karabal-
gasun), büyük ve etkileyici bir kent idi.  Kentin kuzey bölümünde 
yapılan araştırma ve kazılarda bir saray kompleksinin kalıntıla-
rına rastlanmıştır. Kenti 10 m. yükseklikte kerpiç surlar kuşatır. 
4 m. aralıklarla güney surlar boyunca sekiz, kuzey surlarda altı 
olmak üzere toplam 14 kule yapılmıştır. Doğu ve batı kenarlar-
da birer ana giriş, güney ve batı köşelerinde 12 m. yükseklikte 
burçlar, merkezde de 14 m yükseklikte bir stupa bulunmaktaydı 
(Resim 2).

821’de Samani elçisi Tamim ibn Bahr Ordu Balık’ı ziyaret et-
miş ve gördüklerini şöyle anlatmıştı: “Büyük bir kent olan Ordu 
Balık çevresinde düzenli köyler, zengin ziraat alanları bulun-
maktadır. Şehre 12 çok büyük demir kapıdan girilmektedir. Kent 
pazarlarındaki yoğun kalabalık zengin bir ticaret yaşamına işa-
ret etmekteydi”. 

Tamim bin Bahr’ın en ilginç anlatımı Han Sarayının tepesin-
deki altın çadır üzerinedir: Kente varmadan 5 fersah uzaklıktan 
altın çadır görünmekte; düz bir zeminde yer almakta; 100 insanı 
alacak büyüklükteydi. 

Uygurlarda altın çadır, devletin güç simgesidir. 

Tamim bin Bahr, Kudama ibnu’l-Fakih ve ünlü coğrafyacı 
Yakut’un yazdıklarıyla çağımıza ulaşan bilgileri, değerli hocamız 
Faruk Sümer’in Şehircilik kitabından öğrenmekteyiz11.  Ordu 
Balık kentini 1871’de ilk araştıran Rus gezgin Paderin, bu kalıntı-
ların Uygurlara ait olduğunu ilk belirten araştırmacı da 1889’da 
Nikolay Yadrintsev olmuştur. 

9- Nejat Diyarbekirli, “İslâmiyetten Önce Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sa-
natı, haz. Mehmet Önder, Ankara 1983, s. 1-64.

10- Bahaddin Ögel, “Uygurların Menşe Efsanesi”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Der-
gisi, VI, Ankara 1947.

11- Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1984, s. 16-18.

In Mongolia, in the eastern terraces of Orkhon, around the Kök 
Turk central region Otuken, very valuable works have been made 
in the field of mining art. Especially jewelry, gold and silverware 
production was very developed. Valuable items unearthed in ex-
cavations at Kök Turkish monuments are evidence of these rich 
developments9 (Photo 1).

UYGHURS

The Uyghurs, who founded a state around Orkhon River in 
744, lived in this region for about 100 years10. Their headquarters 
was Ordu Balik (Karabalgasun), a large and impressive city. The 
remains of a palace complex were found during research and ex-
cavations in the northern part of the city,  which is surrounded by 
mudbrick walls at a height of 10 m. A total of 14 towers were built at 
4 m intervals, eight along the southern walls and six on the north-
ern walls. There was a main entrance on the east and west sides, 
12 m high bastions on the south and west corners, and a 14 m high 
stupa in the center (Photo 2).

In 821, Samani ambassador Tamim ibn Bahr visited Ordu Balık 
and explained what he saw as follows: “There are regular villages 
and rich agricultural areas around Ordu Balık, which is a big city 
entered through 12 very large iron gates. The dense crowd in the 
city markets points to a rich commercial life ”.

Tamim bin Bahr’s most interesting narrative is about the golden 
tent on the top of the Han Palace: The golden tent is visible from 5 
leagues before reaching the city, located on a flat surface and big 
enough to host 100 people.

The golden tent is the symbol of power in the Uighurs.

We learn the information revealed by the writings of Tamim bin 
Bahr, Kudama ibnu’l-Fakih and the famous geographer Yakut from 
our esteemed teacher Faruk Sümer’s book ‘Urbanism’11.  It was the 
Russian traveler Pader who first explored the city of Ordu Balık in 
1871 and Nikolay Yadrintsev was the first researcher to state that 
these remains belong to Uighurs in 1889.

9- Nejat Diyarbekirli, “İslâmiyetten Önce Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk 
Sanatı, ed. Mehmet Önder, Ankara 1983, pp. 1-64.

10- Bahaddin Ögel, “Uygurların Menşe Efsanesi”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Der-
gisi, VI, Ankara 1947.

11- Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, İstanbul 1984, pp. 16-18.
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Resim 1: Kök Türk altın, gümüş mezar buluntuları
Photo 1: Kök Turkish gold and silver tomb finds
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Resim 2: Ordu Balık (Karabalgasun) kazı alanı
Photo 2: Ordu Balık (Karabalgasun) excavation site
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1889-90’da Helsingfors Ugro-Finnish grubu ve daha sonra 
da 1981’de Friedrich Wilhelm Radloff burada önemli araştırma 
ve çalışmalar yapmışlardır. 

840’ta Kırgızlar Uygurları yendi; Ordu Balık terkedildi. Tien-
şan (Tanrı) Dağları güneyine göç eden Uygurlar, 865’te “Doğu 
Türkistan” denen bölgede yeni bir devlet kurdu. Turfan Havzası 
denen verimli çevrede eskiden mevcut şehirleri geliştirdikleri 
gibi, yeni yerleşim yerleri ve şehirler de inşa ettiler.

Merkezleri Hoço (İdikut) kenti oldu.  1902’de Berlin Bilimler 
Akademisi desteği ile Albert Grünwedel başkanlığındaki ekip 
Doğu Türkistan’da araştırma gezileri yaptı. Turfan, Kara Hoca, 
Sengim, Murtuk ve diğer birçok şehir harabelerindeki Saray, 
köşk, konut ve tapınak kalıntılarını inceledi12. Uygur başkenti 
Hoço’nun planı ilk kez A. Grünwedel tarafından çizilip yayın-
lanmıştır. 

Daha sonra Aurel Stein kentin kerpiç surlarında yaptığı ince-
lemelerde yer-yer türkuaz ve lâcivert sırlı tuğlalara rastladığını, 
bazı kısımların sıvalı olduğunu ve surların dört köşe bir planda 
kurulduğunu, bazı noktalarda da kemerli kapılar bulunduğunu 
belirtmiştir13.

Surları, her biri 15-20 m yükseklikte, tepesi kesik piramit bi-
çiminde 70’ten çok burç desteklemekteydi. Bunların bulunduğu 
yerde ele geçen yaldızlı ve boyalı ahşap kalıntıların, burçlar üze-
rine kurulan köşkler veya gözcü kulelerine ait olduğu düşünül-
mektedir14.

Surlar üzerinde “Kalık” denen, çatıları Çin tarzındaki köşkler, 
çok eskiden beri inşa edilmekteydi. Özellikle Uygurlara ait 9. ve 
10. yy. resimlerinde ve şehir kalıntılarında bunların varlığı fark 
edilmektedir. “Kalık” yapımında ahşap iskelet kurularak tuğla 
dolgu duvar inşa edildikten sonra sıvanmakta, üzeri resimlen-
mekteydi. Uygur metinlerinde hatunlar ve beylerin bu köşkler-
de oturup çevreyi seyrettiklerinden söz edilmektedir. 

“Seyran Köşkü” niteliğindeki bu yapıların benzerleri Türki-
ye’de Konya 2. Kılıç Arslan Köşkü ile İstanbul Topkapı Sarayı 
Alay Köşkünde de görülmektedir15.

12- A. Grünwedel, Bericht über Archaeologische Arbeiten im Idikutsehari und Umge-
bung im Winter 1902-1903, München 1906.

13- Marc Aurel Stein, Innermost Asia, Detailed Report of Explorations in Central Asia, 
Kan-su and Eastern Îrān, Volume IV, Oxford 1928, s. 590.

14- Emel Esin, “Ordu, Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi”, Millî 
Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, s. 22-26; Zeynep Tarım Ertuğ, “Saray”, 
DİA, İstanbul 2009, s. 117-121.  

15- E. Esin, “Ordu, Türk Saray”, s. 22-26.

The Helsingfors Ugro-Finnish group in 1889-90 and then Frie-
drich Wilhelm Radloff in 1981 conducted important research and 
studies here.

In 840, the Kyrgyz defeated the Uighurs; then, Ordu Balık was 
abandoned. The Uyghurs, who migrated to the south of the Tien-
Şan (Tanrı) Mountains, established a new state in 865 in the region 
called “East Turkistan”. In the fertile environment called the Turfan 
Basin, they built new settlements and cities, as well as developing 
old existing ones.

Later, Hoço (Idikut) city became their center. In 1902, with the 
support of the Berlin Academy of Sciences, a team headed by Al-
bert Grünwedel made research trips to East Turkistan and exam-
ined the ruins of palaces, mansions, residences and temples in Tur-
fan, Kara Hodja, Sengim, Murtuk and many other city ruins12. The 
plan of the Uighur capital Hocho was first drawn and published by 
A. Grünwedel.

Later, Aurel Stein stated that he encountered turquoise and dark 
blue glazed bricks in places during his examinations on the mud-
brick walls of the city, some parts were plastered and the walls 
were built in a rectangular plan, and there were arched doors at 
some points13. 

Its ramparts were supported more than 70 bastions, each 15-20 
m high, in the form of a truncated pyramid. The gilded and painted 
wooden remains uncovered at the location of bastions are thought 
to belong to the mansions or watchtowers built on the bastions14.

Mansions with Chinese style roofs, called “Kaliks” on the walls, 
had been built for a long time. Their presence is particularly notice-
able in 9th and 10th century paintings and city ruins belonging to 
Uyghurs. In the construction of “Kaliks”, a wooden frame was set 
up and a brick fill wall was built, then it was plastered and painted. 
In Uyghur texts, it is mentioned that ladies and gentlemen would sit 
in these mansions and watch the environment.

Similar structures of these “Seyran Mansion” can be seen in 
Turkey in the Konya Kilij Arslan II Pavilion and in the Istanbul Top-
kapi Palace Regiment Pavilion15.

12- A. Grünwedel, Bericht über Archaeologische Arbeiten im Idikutsehari und Umge-
bung im Winter 1902-1903, München 1906.

13- Marc Aurel Stein, Innermost Asia, Detailed Report of Explorations in Central Asia, 
Kan-su and Eastern Îrān, Volume IV, Oxford 1928, p. 590.

14- Emel Esin, “Ordu, Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi”, Millî 
Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, pp. 22-26; Zeynep Tarım Ertuğ, “Saray”, 
DİA, İstanbul 2009, pp. 117-121.  

15- E. Esin, “Ordu, Türk Saray”, pp. 22-26.
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KULAN SARAYI

Kazakistan’ın güneydoğusundaki Kulan tarihî sit’inde 2015’te 
yapılan kazılarda 8. yy.’a ait olduğu belirtilen bir Türgeş-Uygur 
kent kalıntısı ortaya çıkarılmıştır16. 

Kulan sit’inde kazıları 1960’da Kemal A. Akıshev başlatmıştır. 
Kareye yakın planlı kerpiç kalenin bir ünitesi açılmış ve çev-
redeki yerleşim alanlarındaki bazı konutlar üzerinde çalışılmış-
tır. Bu dönemdeki kazılar sistematik yapılmamış, buna rağmen 
UNESCO “Dünya Miras Listesine” aday gösterilmiştir (Resim 3).

2015’te başlanan kazı projesi henüz başlangıç aşamasında 
olup daha çok kale içi ve dışındaki stratigrafiye (tabakalara) uyan 
bir kronoloji elde etmek ve bunu mimarî hakkında net bir fikir 
sağlamak üzere kontrol için kullanmak amacı taşımaktadır. Bu 
amaçla yapılan kazılarda, şehir surları içinde kareye yakın plan-
daki anıtsal kale ve saray külliyesi kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 

Stratigrafik çalışmalar Sarayın 8.yy. Türgeş yöneticilerine ait 
olduğunu göstermektedir. İki odası kazılan Sarayın ilk odasın-
da kemerli iki portal ile duvarlar boyunca uzanan iyi korunmuş 
süslemeler belirlenmiştir. 

İkinci mekânda duvar resimleri ve grafittilerin kalıntıları bu-
lunmuştur. Niş ve sütun kalıntılarındaki alçı alçı kabartmalar, 
Sasani ağırlıklı motif ve kompozisyonlarla işlenmiş olup Afraz-
yab Sarayındaki duvar kabartmalarına benzemektedir. 

16- Serik Sh. Akylbek, Erbulat A. Smagulov, Sergey A. Yatsenko, “Decor of the Eigh-
th-Century Turcic Rulers’ Residence in the Citadel of Kulan Town”, The Silk Road, Volu-
me XV, 2017, s. 65-82.

KULAN PALACE

A Türgeş-Uygur city ruin, which is stated to belong to the 8th 
century, was unearthed during the excavations carried out in 2015 
at the Kulan historical site in the southeast of Kazakhstan16. 

Kemal A. Akıshev started the excavations in the Kulan site in 
1960. A unit of the mudbrick castle with a close-to-square plan 
was opened and some residences in the surrounding residen-
tial areas were studied. Although excavations in this area were 
not systematically carried out, it was nominated to the UNESCO 
“World Heritage List” (Photo 3).

The excavation project, which started in 2015, is still in its infan-
cy and aims to obtain a chronology that fits the stratigraphy (strata) 
inside and outside the castle, and to provide a clear idea about the 
architecture. In the excavations carried out for this purpose, the 
remains of a monumental castle and palace complex, close to a 
square plan, were found within the city walls.

Stratigraphic studies show that the Palace belonged to Turgeş 
rulers in the 8th century. Two arched portals and well-preserved 
decorations along the walls were identified in the first room of the 
Palace, two of which were excavated.

The remains of wall paintings and graffiti were found in the sec-
ond room. The stucco reliefs in the remains of niches and columns 
are carved with Sassanid motifs and compositions and resemble 
the wall reliefs in the Afrazyab Palace.

16- Serik Sh. Akylbek, Erbulat A. Smagulov, Sergey A. Yatsenko, “Decor of the 
Eighth-Century Turcic Rulers’ Residence in the Citadel of Kulan Town”, The Silk Road, 
Volume XV, 2017, pp. 65-82.
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Resim 3: Kulan saray kazısı ve buluntuları
Photo 3: Kulan Palace excavation and finds
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POR BACİN SARAYI

İsmi Por-Bajin, Por-Bazhyng, Por Bayın gibi çeşitli biçimler-
de yazılıp söylenen bu muhteşem kale, Sibirya’nın güneyinde, 
Rusya Federasyonu-Moğolistan sınırında, Tuva Cumhuriyetin-
de, güney Tuva dağları tepesinde 1300 m kadar yüksekte, “Te-
re-Khol” (Tere Göl) adlı göldeki adada bulunmaktadır17.  

Tuva dilinde kil-ev (kerpiç ev?) anlamı taşıdığı da söylenen 
Por-Bacin, 18. yy.’da keşfedilen, ama 19. yy. sonlarına kadar tam 
araştırılmayan bir kaleydi. 

İlk olarak 1891’de bir Rus Arkeolog bunun Uygur başkenti 
Kara-Balgasun’a (Ordu Balık’a) benzediğini söyledi. Ancak 60 
yıl sonra (1951’de) başka bir Rus arkeolog, S.I. Vainshtein burada 
kazı başlattı ve yapı özelliklerini T’ang Hanedanı Çin mimarîsine 
benzetti ve 2. Uygur devleti hükümdarı Boyan-Chur’un burayı 
bir savunma kalesi olarak 750’de yaptırdığını yazdı. 

2007’de Rusya Bilimler Akademisi, Devlet Oriental Müzesi 
ve Moskova Devlet Üniversitesi tarafından geniş çaplı bir alan 
çalışmasına girişildi. 

Radyokarbon tarihleme kalenin 770-790 arasında yapıldığı-
nı gösterdi. Bu sanılandan 20-30 yıl geçti. Moyun-Chur 759’da 
öldüğüne göre oğlu Bögü Kağan yapmış olabilirdi. Bögü Kağan 
Maniheizm’i devlet dini ilan etmişti. Por Bacin’i Maniheizm Ma-
nastırı olarak ısmarlamış olabilirdi. Bu, izole durumu açıklaya-
bilir. Fakat Bögü Kağan 779’da Maniheizm karşıtı bir isyanda 
öldürülmüştü. Bu da neden yerleşim izi olmadığını açıklar. Yani 
burası hiç kullanılmamıştır. Ne yazık ki bu yorumları destekle-
yecek veri bulunmamaktadır. 

Geçen asırda ısının yükselmesiyle gölün su seviyesi de yük-
selince Por Bacin’in oturduğu donmuş toprak yavaşça erimeğe 
başlamıştır. Tam erirse binanın göle çökebileceği belirtilmekte-
dir. Bir araştırmacıya göre bu ancak 80 yılda olabilir. Geçmişte 
en az 2 depremin tahrip ettiğinin kanıtları bulunmaktadır. Bun-
lardan biri 8. yy. inşaatı esnasında, diğeri ise terk edildikten son-
ra binayı mahvetmiştir. 

17- Bilim ve magazin bağlamındaki yazılardan anladıklarımı bu başlık altında özetledim. 
Bu tarih mirası hakkında yerli basının dijital organlarında ve Batılı çevrelerin çeşitli ya-
yınlarında heyecan verici haber olarak bazı bilgiler yer almıştır. Burada en yeni bilimsel 
kaynağı sundum: Arzhantseva, I, Inevatkina, O., Zav’yalov, V., Panin, A., Modin, I., Ruza-
nova, S. and Härke, H. (2011), “Por-Bajin: An Enigmatic Site of the Uyghurs in Southern 
Siberia”. The European Archaeologist, 35 s. 6-11; Aržanceva, I., Härke, H. & Schubert, H.A. 
(2012), „Por-Bažyn: Eine „Verbotene Stadt“ des Uiguren-Reiches in Südsibirien“, Antike 
Welt,  2012, s. 36-44.

POR BACIN PALACE

This magnificent castle, whose name is written and spoken in 
various forms such as Por-Bajin, Por-Bazhyng, Por Bayın, is located 
in the south of Siberia, on the Russian Federation-Mongolia border, 
in the Republic of Tuva, on the hill of the southern Tuva mountains, 
on the island in the lake called “Tere-Khol”17.  

Por-Bacin, which also means clay-house (mudbrick house?) in 
Tuva language, was a castle discovered in the 18th century but not 
fully explored until the end of the 19th century.

First, in 1891, a Russian archaeologist said it resembled the Ui-
ghur capital Kara-Balgasun (Ordu Balık). However, 60 years later 
(in 1951) another Russian archaeologist, S.I. Vainshtein started ex-
cavations here and compared the building features to the Chinese 
architecture of the T’ang Dynasty and noted that Boyan-Chur, the 
ruler of the 2nd Uighur state, built this place as a defense fortress 
in 750.

In 2007, a large-scale field study was undertaken by the Rus-
sian Academy of Sciences, the State Oriental Museum and Moscow 
State University.

Radiocarbon dating showed that the castle was built between 
770 and 790, 20-30 years more than estimated. Since Moyun-Chur 
died in 759, it could have been built by his son Bögü Khan, who 
declared Manichaeism as the state religion. He might have ordered 
Por Bacin as the Monastery of Manichaeism, which could explain 
its isolated location. But Bögü Khan was killed in a revolt against 
Manichaeism in 779. This explains why there is no settlement trace. 
So this place has never been used. Unfortunately, there is no data to 
support these comments.

In the last century, when the water level of the lake increased 
with the increase of the temperature, the frozen soil where Por 
Bacin was resting started to erode slowly, which may result in the 
collapse of the building into the lake, if erosion continues to a great 
extend. According to one researcher, this can take about 80 years. 
There is evidence that at least 2 earthquakes caused damage in the 
past. One of them destroyed the building during the 8th century 
construction and the other after it was abandoned.

17- I summarized what I understood from the articles in the context of science and 
magazine under this heading. There was some information about this historical heritage 
in digital organs of the local press and in various publications of Western circles as ex-
citing news. I presented the newest scientific resource here: Arzhantseva, I, Inevatkina, 
O., Zav’yalov, V., Panin, A., Modin, I., Ruzanova, S. and Härke, H. (2011), “Por-Bajin: An 
Enigmatic Site of the Uyghurs in Southern Siberia”. The European Archaeologist, 35 pp. 
6-11; Aržanceva, I., Härke, H. & Schubert, H.A. (2012), „Por-Bažyn: Eine „Verbotene Stadt“ 
des Uiguren-Reiches in Südsibirien“, Antike Welt,  2012, pp. 36-44.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD142

Sitenin dikdörtgen tabana oturan surları doğu ve batıdan 
adayı kuşatır. İçte iki büyük avlu, merkezde bir yapı kompleksi, 
kuzey, batı ve güney surları boyunca küçük avlu sıraları yer alır. 
Batı ve doğu surları oldukça iyi korunmuştur. Ana kapı, kapı ku-
leleri ve onlara yönelen rampa doğu duvarı ortasındadır. Dışta 
surlar 19 m yükseklikte, içteki duvarlar ise 1-1,5 m yükseklikler-
de ayakta kalabilmiştir (Resim 4).

2007-8’de büyük çaplı bir alan çalışmasına “Fortress Por-Ba-
jin Vakfı” uzman ve bilim adamları, Rus Bilimler Akademisi, 
Devlet Oriental Müzesi, Moskova Devlet Üniversitesi tarafından 
girişildi.

19. yy. sonlarından beri Por-Bacin Uygurlara bağlanır. Çünkü 
konumu ile var olduğu tarihler, onu Uygur Hanlığının Karabal-
gasun Saray kompleksine yaklaştırır. 

Dış duvarlar ahşap çerçeveler arasına sıkıştırılmış toprak 
malzemeyle inşa edilmiştir. Bugüne kalanlar 11 m yükseklikte-
dir. İç avluda iki yanda galerilerle kanatlı, iki bölümlü merkez 
yapı vardır. Bu iki yapı kerpiç ve tuğladan yapılmış bir kare plat-
form üzerine yerleştirilmiştir. 

Büyük yapı panellerle iki hole ayrılmış, çevresine küçük 
odalar yapılmıştır. Duvarlar ve paneller kireç sıva üzerine ge-
ometrik desenler ve yatay kırmızı şeritlerle süslenmiştir. Tavan 
36 ahşap sütunla taştan temel üzerine oturtulup ejder desenli 
çinilerle bezenmiştir. Dendrokronoloji ve radyo-karbon testleri 
sonucunda kalenin 770-790 arasında inşa edildiği anlaşılmış-
tır18.

18- Heinrich Härke, “Letter from Siberia: Fortress of Solitude” Archaeology Magazine, 
a Publication of the Archaeological Institute of America, Volume 63, Number 6, 2010.

The walls of the site sitting on a rectangular base surround the 
island from the east and west. There are two large inner court-
yards, a building complex in the center, and small courtyard rows 
along the north, west and south walls. The west and east walls are 
well preserved. The main gate, the gate towers and the ramp facing 
them are in the middle of the east wall. The outer walls are 19 m 
high, while the inner walls are 1-1,5 m high (Photo 4).

In 2007-8, a large-scale field study was initiated by experts and 
scientists of the “Fortress Por-Bajin Foundation”, Russian Academy 
of Sciences, State Oriental Museum, Moscow State University.

Since the end of the 19th century, Por-Bacin has been attached 
to the Uyghurs, as its location and the period it existed bring it clos-
er to the Karabalgasun Palace complex of the Uyghur Khanate.

The outer walls were built with soil material pressed between 
wooden frames. The surviving remains are 11 m high. In the inner 
courtyard, there is a winged, two-part central structure with gal-
leries on both sides. These two structures are placed on a square 
platform made of mudbrick and brick.

The large building is divided into two halls with panels, and 
small rooms are built around it. The walls and panels are decorated 
with geometric patterns and horizontal red stripes on lime plas-
ter. The ceiling is placed on a stone foundation with 36 wooden 
columns and decorated with dragon patterned tiles. As a result of 
dendrochronology and radio-carbon tests, it was understood that 
the castle was built between 770-79018.

18- Heinrich Härke, “Letter from Siberia: Fortress of Solitude” Archaeology Magazine, 
a Publication of the Archaeological Institute of America, Volume 63, Number 6, 2010.
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Resim 4: Por Bacin saray öreni
Photo 4: Por Bacin Palace ruins
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PENÇİKENT SARAYI

İç Asya’da İslamiyet’ten önce özellikle Uygurlar döneminden 
zengin duvar resimleri bulunmaktadır. Bu resimlerde başta dinî, 
mitolojik konular, çeşitli törenler, günlük yaşama ait sahneler 
işlenmiştir. Batı Türkistan’da Türk yerleşmelerinin bulunduğu 
Yedisu, Tien-şan etekleri ve çevresindeki İpek Yolu kentlerinde 
7. yy.’dan itibaren duvar resimlerine rastlanıyor.

Türkistan’da Semerkand’ın 60 km doğusundaki Pençikent, 
önemli fresklerin bulunduğu bir merkezdir. Burada yapılan ar-
keolojik kazılarda, 7. ve 8. yy.’a ait saray sitesinde zengin duvar 
resimleri bulunmuştur. 19. yy.’ dan beri bilinen bu sitede kazı ve 
araştırmalar 1930’da başlamıştır. 

Sitenin batı kanadındaki Sarayın, çevresinde çeşitli mekân-
lar yer alan büyük bir taht nişiyle son bulan büyük, dikdörtgen 
bir avlusu vardır (Resim 5).

Duvarlar kerpiç ve tuğlayla inşa edilmiştir. Mekânların üstü 
tonoz, kubbe ve ahşap sütunlarla taşınan ahşap örtü ile kapatıl-
mıştır. Freskler, taht nişinin bulunduğu kabul salonu duvarla-
rındadır. 

Çevredeki 80 m2 veya daha büyük konut yapıları, renkli du-
var resimleri ve heykellerle süslüydü. Pençikent kazılarında bir-
çok kil ve ahşap heykel ile seramik ev eşyaları bulunmuştur19. 
Zengin duvar resimleri bulunan bir diğer Uygur kenti Varahşa, 
Buhara’nın 30 km. kuzeybatısındadır. 1937’de ilk arkeolojik ça-
lışmalar başlamış; daha sonra 1950’lerde Vasili Shishkin tarafın-
dan saray kazısı yapılmış; zengin alçı süslemeler bulunmuştur. 

7.-8. yy. a ait sarayın duvarları “gofralı” denen tarzda yapıl-
mıştır20. Ayrıntılı kazılar sarayın büyük salonu çevresinde yapıl-
mış; tüm duvar resimleri salon çevresindeki “kırmızı oda”, doğu 
ve batı odası denen mekânlarda ortaya çıkarılmıştır. Bu resim-
lerde fantastik hayvanlar ve fil üstünde bir süvarinin aslan ve 
kaplanla mücadele sahneleri dikkati çeker20. Kazılar daha sonra 
devam edilmiştir21. 

19- A. Belenitsky, Central Asia, Genéve 1968, s.154.

20- A. N. Bernstam, “Drevneturskiy dokument iz Sogda”, Epigrafika Vostroka, V, Mosko-
va 1951, s.25; V. A.Shishkin, Varahsha, Moskova 1963.

21- Aleksandr Naymark, “Returning to Varakhsha” in the Silk Road Foundation News-
letter, Volume 2, 2003.

PENCIKENT PALACE

There are rich murals especially from the Uighurs period before 
Islam in Central Asia. In these paintings, religious and mythological 
subjects, various ceremonies, scenes from daily life are depicted. 
Wall paintings have been found since the 7th century in the cities of 
Yedisu, Tien-Şan foothills and surrounding Silk Road, where Turk-
ish settlements are located in West Turkistan.

Penchikent, 60 km east of Samarkand in Turkistan, is a center 
with important frescoes. During the archaeological excavations 
here, rich murals were found in the palace site belonging to the 7th 
and 8th centuries. Excavations and researches started in 1930 on 
this site, which has been known since the 19th century.

The palace in the west wing of the site has a large rectangular 
courtyard that ends with a large throne niche surrounded by vari-
ous venues (Photo 5).

The walls are built with adobe and bricks. The top of the rooms 
is covered with a wooden cover carried by vaults, domes and 
wooden columns. The frescoes are on the walls of the reception 
hall where the throne niche is located.

The surrounding residential buildings of 80 square meters or 
larger are decorated with colorful murals and sculptures. Many clay 
and wooden sculptures and ceramic household items were found 
in the penchikent excavations19. Varahşa, another Uyghur city with 
rich wall paintings, is located 30 km northwest of Bukhara. The 
first archaeological studies here started in 1937; the palace was ex-
cavated by Vasili Shishkin in the 1950s; and rich plaster decora-
tions were found.

The walls of the palace belonging to the 7th-8th century are 
made in “embossed “style. Detailed excavations were made around 
the great hall of the palace. All wall paintings were uncovered 
around the hall in the so-called “red room”, and the east-west 
rooms. In these pictures, fantastic animals and scenes of a cavalry 
on an elephant fighting a lion and a tiger are noteworthy20. Excava-
tions in the area continued in later periods21. 

19- A. Belenitsky, Central Asia, Genéve 1968, p.154.

20- A. N. Bernstam, “Drevneturskiy dokument iz Sogda”, Epigrafika Vostroka, V, Mosk-
ova 1951, p.25; V. A.Shishkin, Varahsha, Moskova 1963.

21- Aleksandr Naymark, “Returning to Varakhsha” in the Silk Road Foundation News-
letter, Volume 2, 2003.



SELÇUKLU SARAYLARININ İÇ ASYA’DAKİ KÖKENİ / THE ORIGINS OF SELJUK PALACES IN INNER ASIA 145

Resim 5: Pençikent saray planı ve freskler
Photo 5: Pençikent Palace plan and frescoes
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Hoço yakınında, Toyuk ile Murtuk kentlerinde mağara tapı-
nakları oluşturulmuştur. Kızıl ve özellikle Bezeklik diye anılan 
tapınaklarda da çok zengin freskler hem Uygur resim sanatı 
hem de Uygur yaşam biçimini yansıtan önemli belgeler niteli-
ğindedir (Resim 6).

Orta Çağ’da İç Asya’da Türk topluluklarının bölgelerinde or-
taya çıkan duvar resmi, kendine özgün gelişmesiyle İran’a ve 
Anadolu’ya taşınarak yeni yaratışlarla zenginliğini sürdürecektir.

KARAHANLILAR

Samanîlerin 999’da yıkılışı ile Maveraünnehr’in en önemli 
kentleri Buhara, Semerkand ve Tirmiz, ilk Müslüman Türk dev-
leti Karahanlıların egemenliğine geçti. 

Samanî dönemi kültür ve sanat mirasından birçok eser Ka-
rahanlılara kalmıştı. Ancak Karahanlılar Samanî yapılarını kul-
lanmayıp saray da dâhil yenilerini yaptılar22. 

11. yy. sonunda Buhara’da Melik Şemsü’l-Mülk, Şems Abad 
Sarayını yaptırdı. Daha sonra yıktırılıp yerine hamam yaptırılan 
saray hakkında tarihsel kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır23.

Semerkand, saraylar bulunan bir diğer Karahanlı kentidir. 
Tarihsel kaynaklara göre Tamgaç İbrahim Han burada görkemli 
bir saray yaptırmıştır24. Ancak bu sarayın Semerkand’ın nere-
sinde olduğu bilinmemektedir25. 

Tirmiz sarayı, etrafı surlarla çevrili yapılar topluluğu olarak 
inşa edilmiştir26. Şehir Dışı veya Hükümdar Sarayı olarak ad-
landırılan Tirmiz Sarayı, 11.-12. yy.’lara tarihlendirilmektedir. Sa-
ray Gazneli, Gurlu ve Selçuklular zamanlarında kullanılmış ve 
çeşitli değişiklikler geçirmiştir. 12. yy. başlarında Karahanlılar, 
Selçuklulara bağlı devlet statüsündeydi27. 

22- Richard N. Frye, The History of Buhara, s. 279; Mustafa Cezzar, Anadolu Öncesi 
Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 219. 

23- R. Frye, a.g.e., s. 30.

24- G. A. Pugaçenkova and L.İ. Rempel, Istoria Iskusstv Uzbekistana, Moskova 1965, s. 189.

25- Celâl Esad Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1928, s. 40.

26- G.A. Pugaçenkova and L.İ.Rempel, a.g.e., s. 187-188.

27- Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi II, Ankara 1954, s. 158. 

Cave temples were established in the cities of Toyuk and Mur-
tuk, near Hoço. The very rich frescoes in the temples called Kizil 
and especially Bezeklik are important documents reflecting both 
the Uyghur painting art and the Uyghur lifestyle (Photo 6).

The wall painting, which emerged in the regions of Turkish 
communities in Central Asia in the Middle Ages, continued spread-
ing its richness with new creations by moving to Iran and Anatolia 
with its unique development.

KARAKHANIDS 

With the collapse of the Samanids in 999, the most important 
cities of Ma Wara’un-Nahr, Bukhara, Samarkand and Tirmidhi, 
came under the rule of the Karakhanids, the first Muslim Turkish 
state.

Many works from the cultural and artistic heritage of the Sam-
ani period were left to the Karakhanids. However, the Karakhanids 
did not use Samani structures, but built new ones, including pal-
aces22. 

At the end of the 11th century, Melik Şemsü’l-Mülk built the 
Şems Abad Palace in Bukhara. There is information in historical 
sources about the palace, which was later demolished and re-
placed by a bathhouse23.

Samarkand is another city of Karakhanid with palaces. Accord-
ing to historical sources, Tamgaç Ibrahim Khan had a magnificent 
palace built here24. However, it is not known where this palace is 
in Samarkand25. 

Termez Palace was built as a group of buildings surrounded by 
walls26. Termez Palace, which is called Upstate or Monarch Palace, 
is dated to the 11th-12th centuries. The palace was used in the times 
of Gazneli, Gurlu and Seljuks and went through various changes. 
At the beginning of the 12th century, the Karakhanids were present 
as a state under the Seljuks27. 

22- Richard N. Frye, The History of Buhara, p. 279; Mustafa Cezzar, Anadolu Öncesi 
Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, p. 219. 

23- R. Frye, ibid., p. 30.

24- G. A. Pugaçenkova and L.İ. Rempel, Istoria Iskusstv Uzbekistana, Moskova 1965, p. 189.

25- Celâl Esad Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1928, p.40.

26- G.A. Pugaçenkova-L.I.Rempel, ibid., p.187-188.

27- Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi II, Ankara 1954, p. 158. 
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Resim 6: Bezeklik mağara-mimarî topluluğu, fresk, minyatürler, Hoço freskleri
Photo 6: Bezeklik cave-architectural finds, frescoes, miniatures, Hoço frescoes
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Tirmiz Sarayı dıştan masif görünüşlü bir yapı olup dört köşe 
bir plana sahiptir. Sarayın ortasında eyvanların açıldığı avlu yer 
almaktadır. Güney ve kuzeyinde çeşitli mekânlar bulunmakta-
dır. 

Saray girişinin karşısındaki eyvan kemerinden taht salonu-
na geçilmektedir. Burası çok zengin süslemeli ve gösterişliydi. 
En özenli yeri, arkasında diğer odalara geçiş yeri bulunan taht 
mekânı idi28.  Kemerli kısımdan geçilen taht salonu üç sahna ay-
rılmıştır (Resim 7). Orta sahn diğerlerinden daha geniş ve daha 
yüksek olup iki katlıdır. Yan sahnlar daha basık ve dardır. Bu 
durumuyla Sasanî Kasr-ı Şirin ve Damgan saraylarının mimarî 
kompozisyonunu andırır. Sahnlar sivri kemerli tonozlarla örtülü 
olmalıydı. Bugün yıkık durumdadırlar. 

Duvarlar ve taşıyıcı ayaklar tuğla terra-cotta ile kaplanmıştır.  
Tirmiz Sarayındaki bezemeli tuğla (terra-cotta?) kaplamaların 
üstü daha sonra stuk (alçı) sıva ile kaplanarak yeni bir süsleme 
düzeni oluşturulmuştur. Bu zengin düzenlemenin Gazneliler za-
manına ait olduğu sanılıyor. 

Renkli cam (alabaster) kafesler de ilginç zengin alçı süsle-
melerle aynı zamanda yapılmış olmalıdır. Renkli camlı pence-
relerden başka, camlı madalyonlar da dikkat çekmektedir. Cam 
madalyonlar hayvan, kuş ve süvari figürleri ile bezenmiştir. 

Alçı bezemelerde yazılı, bitkisel ve geometrik desenler iş-
lenmiştir. Bunların yanı-sıra tek baş ortak olarak sırt-sırta iki 
aslan figürü, heraldik grifonlar, savaşan hayvanlar, kanatlı aslan 
figürleri de ilgi çekmektedir (Resim 8).

28- G. A. Pugaçenkova and L.İ. Rempel, İstoria, s. 190.

Termez Palace is a massive building and has a four-corner plan. 
In the middle of the palace is the courtyard where the iwans are 
placed. There are various places in the south and north.

The throne hall is reached through the iwan arch opposite the 
Palace entrance. This place is very richly and ostentatiously deco-
rated. The most elaborate place is the throne place, behind is a pas-
sage to other rooms28.  The throne hall, which is passed through the 
arched part, is divided into three naves (Photo 7). The middle nave 
is wider and higher than the others and has two floors, while side 
naves are lower and narrower, which resembles the architectural 
composition of the Sasanian Kasr-ı Şirin and Damgan palaces. The 
naves should have been covered with pointed arched vaults. They 
are all in ruins today.

The walls and supporting legs are covered with brick terra-cot-
ta. The decorated brick (terra-cotta?) coverings in the Termez Pal-
ace were later covered with stucco (gypsum) plaster, creating a 
new decoration order. This rich arrangement is thought to belong 
to the Ghaznavid period.

Colored glass (alabaster) lattices must also have been made at 
the same time as interesting rich plaster decorations. Apart from 
the colored glass windows, glass medallions also attract attention 
with figures of animals, birds and cavalry.

Written, floral and geometric patterns are used in plaster dec-
orations, as well. In addition to these, two lion figures back to back 
with a shared head, heraldic griffons, fighting animals, winged lion 
figures are also included as interesting pieces (Photo 8).

28- G. A. Pugaçenkova and L.İ. Rempel, İstoria, p. 190.
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Resim 7: Tirmiz saray kalıntıları ve taht salonu planı
Photo 7: Termez Palace ruins and throne hall plan
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Resim 8: Tirmiz saray alçı süslemeleri
Photo 8: Termez Palace plaster decorations
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SEMERKAND (AFRAZYAB) SARAYI

1989’da Özbek-Fransız Arkeoloji ekibi, Afrazyab Kalesi doğu 
yüzünde aşağı terasta kazılara başlamıştır. Kazılarda 8. yy. or-
talarına tarihlenen “Dar-el-İmâra” denilen yapıyı bulmuşlardır. 

Max van Berchem Vakfı desteği ile 2000-2002 yıllarında 
devam eden “Dar-el-İmâra” kazıları ilerletilince aşağı terasın 
kuzey bölümünde 8. yy.’dan bir saray bulunmuştur. Üst taba-
kada boyalı, resimli alçı parçalara rastlanmıştır. Bunlar yıkılmış 
olan bir 10. yy. Abbasî sarayı kalıntıları üzerine 12. yy.’da inşa 
edilmiş bir saraya aittir. 

Sarayın kare avluya açılan dört eyvanı vardır. Avlu kaliteli 
tuğlalarla döşenmiştir. Doğu eyvan duvarı ortasında hüküm-
darın kabul törenlerinde oturduğu taht nişi yer alır (Resim 9). 
Avlunun güney duvarına çeşitli mekânlar bitişiktir. Batı duva-
rına bitişik bir mekânın da hamam olduğu anlaşılmıştır. Kazılar 
sonucunda aşağı terasta 12.-13. yy.’lara ait altı köşk belirlenmiş-
tir29. Kalede yapılan kazılarda pek çok fresk parçaları ve çiniler 
bulunmuştur30.

Sarayın kabul salonunda, doğudaki taht nişinin yanındaki 
duvarda bir çerçeve içinde elinde ok-yayla insan boyunda bir 
muhafız tasvir edilen fresk kalıntısı bulunmuştur. Gazneli Sara-
yındaki muhafız figürlerine benzemektedir. Yüzü tahrip olmuş-
tur. Kazılarda çıkarılan başka fresk parçalarındaki insan yüzle-
rinde de görülen, yuvarlak çehre, badem gözler, küçük ağız gibi 
Uygur figürlerinin yüz özelliklerine sahip olduğu fark edilmek-
tedir (Resim 10).

Taht salonu batı duvarında da doğudaki gibi bir insan tasviri 
çok bozulmuş durumda ele geçmiştir. Doğudaki figürün üst kıs-
mında çeşitli hayvanlar, bir kar leoparı, bir panter, bazı fantastik 
hayvan tasvirleri bulunmaktadır. İki köpek tasviri bu parçalar 
arasındaki en güzel örneklerdendir (Resim 11).

Kazı ekibi bu duvar resimlerini kazılarda çıkan sikkelere, se-
ramiklere göre tarihlendirebilmektedir. Yuri Karev’e göre bu sa-
ray Karahanlı hükümdarı Mesud İbn Hasan (1150-1171) veya oğlu 
Muhammed tarafından inşa edilmiştir31.      

29- Yury Karev, “Qarakhanid Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First Report 
and Preliminary Observations” Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Isla-
mic World, XXII, Boston 2005, s. 45-84.

30- O.N. Inevatkina, “Fragment syuzhetnoi zhivopisi Kontsa XII. nachala XIII. w. iz tsida-
teli Samarkanda”, Materialnaia Kultura Vostoka, Moskva 1999, s. 83-90; Y. Karev, a.g.e., 
s. 53.

31- Y. Karev, “Qarakhani”, s. 69.

SAMARKAND (AFRAZYAB) PALACE

In 1989, the Uzbek-French Archeology team started excava-
tions on the lower terrace on the east face of Afrazyab Castle. Dur-
ing the excavations, they found the structure called “Dar-el-Imâra” 
dated to the middle of the 8th century.

With the support of the Max van Berchem Foundation, the “Dar-
el-Imâra” excavations, which continued in 2000-2002, were ad-
vanced, and an 8th century palace was found in the northern part of 
the lower terrace. Painted and illustrated plaster pieces were found 
in the upper layer, which belong to a palace built in the 12th century 
on the ruins of a 10th century Abbasid palace that was destroyed.

The palace has four iwans opening to a square courtyard. The 
courtyard is paved with quality bricks. In the middle of the east 
iwan wall, there is the throne niche where the emperor would sit at 
the reception ceremonies (Photo 9). Various rooms are adjacent to 
the south wall of the courtyard. It was found that a room adjacent 
to the western wall was also a bathhouse. As a result of the ex-
cavations, Six mansions belonging to the 12th-13th centuries were 
determined29. Many fragments of frescoes and tiles were found 
during excavations in the castle30.

In the reception hall of the palace, the remains of a fresco de-
picting a human-sized guard with an arrow and bow in his hand 
were found in a frame on the wall next to the throne niche in the 
east. It resembles the guard figures in the Ghaznevid Palace, though 
his face is destroyed. It is noticed that Uighur figures have facial fea-
tures such as round faces, almond eyes and small mouths, which 
are also seen on human faces in other fresco fragments unearthed 
during excavations (Photo 10). 

A human depiction in the west wall of the throne hall, as in the 
east, was found in a very distorted condition. On the upper part 
of the eastern figure, there are various animals, a snow leopard, a 
panther, and some fantastic animal depictions. The depiction of two 
dogs is one of the most beautiful examples of these pieces (Photo 11).

The excavation team can date these murals according to the 
coins and ceramics found in the excavations. According to Yuri 
Karev, this palace was built by the Karakhanid ruler Masoud Ibn 
Hasan (1150-1171) or his son Muhammad31. 

29- Yury Karev, “Qarakhanid Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First Report 
and Preliminary Observations” Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islam-
ic World, XXII, Boston 2005, pp. 45-84.

30- O.N. Inevatkina, “Fragment syuzhetnoi zhivopisi Kontsa XII. nachala XIII. w. iz tsi-
dateli Samarkanda”, Materialnaia Kultura Vostoka, Moskva 1999, s. 83-90; Y. Karev, 
ibid., p. 53.

31- Y. Karev, “Qarakhani”, p. 69.
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Resim 9: Afrazyab saray bölgesi ve kazı alanları
Photo 9: Afrazyab Palace district and excavation sites
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Resim 10: Afrazyab freskleri
Photo 10: Afrazyab frescoes
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Resim 11: Afrazyab freskleri
Photo 11: Afrazyab frescoes
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Diğer Müslüman Türk Devleti Gazneliler 10. yy. 2.yarısında, 
İran’ın doğu sınırındaki sıra dağların iki yamacından, Horasan 
da dâhil, Indus nehri havzasına kadar uzanan bölgede egemendi. 
Hanedanın en önemli hükümdarı Sultan Mahmud idi. Afganis-
tan’da Hilmend nehri kıyısında güneyden kuzeye 8 km uzanan 
ve eni 2 km olan Bust metropolünü oluşturmuş, burada “Leş-
ger-i Bazar” sarayını yaptırmıştır. 

1948’de Fransız arkeolog Daniel Schlumberger, Leşger-i 
Bazar hakkında ilk bilgileri yayınlamıştır32. Daha sonra İtalyan 
uzmanlar, 1957-1966 yıllarında burada kazılara devam etmiş ve 
çok zengin bulgular elde etmişlerdir33. 

Bugün eriyip çökerek alçak höyükler halinde kerpiçten ha-
rabeye dönüşen Bust metropolü 1220’deki Moğol yağmasına 
kadar parlak bir dönem yaşadı. Afganistan’da Bust kalesinde 
Gazneli saray harabelerinin bulunduğu bölgeye Leşger-i Bazar 
veya El-Asker denmektedir. Buradaki sarayların en eskisi Gaz-
neli Mahmud döneminden önce yapıldığı belirtilen Merkez Sa-
raydır34. 

Kerpiçten yapılan saray iki katlıdır. Oldukça sağlam durum-
dadır. Dikdörtgen plan üzerine kuruludur ve dört köşesine birer 
kule yerleştirilmiştir. Her iki katta da bir tane güney-kuzey doğ-
rultusunda, bir tane de onu kesen doğu-batı yönünde koridor 
vardır.  Koridorların çevrelerinde özel daireler düzenlenmiştir. 

Merkez Sarayın kuzeyindeki ondan önce yapıldığı düşünü-
len Büyük Nehir Köşkü de iki katlıdır. Eyvanlı holü ve bunu çev-
releyen çeşitli mekânlarıyla geleneksel köşk/saray özellikleri 
göstermektedir35.     

Uzmanlar, kazı buluntularına ve tarihsel kaynaklara dayana-
rak Merkez Saray ile Nehir Köşkünün Gaznelilere değil, 10. yy. 
Samanîlere ait olduğunu ileri sürmektedir36 (Resim 12).

32- D. Schlumberger, “Le Fouilles de Lashgari Bazar: Recherches archéologiques sur 
L’epoque Ghaznévide”, Afghanistan IV, 1949, s. 33-44.

33- Alessio Bombaci, “Summary Report on the Italian Archaeological Mission in Afgha-
nistan: Introduction to the excavations at Ghazni”, East and West 10, Rome 1959, s. 3-22; 
A. Bombaci, “Gazne’deki Kazılara Giriş”, Türk Sanatı Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri 
I, İstanbul 1963, s. 540-542.

34- T. Allen, “Notes on Bust”, British Institute of Persian Studies, Vol. 26, Iran 1988, s. 
60-66.

35- T. Allen, “Notes”  s. 55-68.

36- T. Allen, “Notes”, s. 65-68.

Other Muslim Turkish State Ghaznevids were dominant in the 
region stretching from the two slopes of the mountain ranges on 
the eastern border of Iran to the Indus river basin, including Kho-
rasan, in the second half of the 10th century. The most important 
ruler of the dynasty was Sultan Mahmud, who built the BUST me-
tropolis in Afghanistan, which stretches 8 km from south to north 
and is 2 km wide, on the banks of the Hilmend River, where he 
built the “Leşger-i Bazar” palace.

In 1948, the French archaeologist Daniel Schlumberger pub-
lished the first information about Leşger-i Bazar32.  Later, Italian ex-
perts continued excavations here in 1957-1966 and obtained very 
rich findings33. 

The metropolis of Bust, which today eroded and collapsed into 
low mounds of mud-brick, had a brilliant period until the Mongol 
plunder of 1220. The area where the Ghaznevid Palace ruins are 
located in the Bust castle in Afghanistan is called Leşger-i Bazar 
or El-Asker. The oldest of the palaces here is the Central Palace, 
which is stated to have been built before the period of Mahmud of 
Ghaznevid34. 

The palace made of mudbrick has two floors and in a very 
good condition. It is built on a rectangular plan, while the towers 
are placed on each of its four corners. There is one corridor in the 
south-north direction and one in the east-west direction that cuts 
it on both floors. Special spaces are arranged around the corridors.

The Big River Kiosk, which is thought to have been built before 
it to the north of the Central Palace, also has two floors. It features 
traditional mansion / palace characteristics with its iwan hall and 
various spaces surrounding it35.     

Based on the excavation findings and historical sources, ex-
perts claim that the Central Palace and the River Mansion belong to 
the Samanids of the 10th century, not the Ghaznavids36 (Photo 12).

32- D. Schlumberger, “Le Fouilles de Lashgari Bazar: Recherches archéologiques sur 
L’epoque Ghaznévide”, Afghanistan IV, 1949, pp. 33-44.

33- Alessio Bombaci, “Summary Report on the Italian Archaeological Mission in Afghan-
istan: Introduction to the excavations at Ghazni”, East and West 10, Rome 1959, pp. 3-22; 
A. Bombaci, “Gazne’deki Kazılara Giriş”, Türk Sanatı Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri 
I, İstanbul 1963, pp. 540-542.

34- T. Allen, “Notes on Bust”, British Institute of Persian Studies, Vol. 26, Iran 1988, pp. 
60-66.

35- T. Allen, “Notes”  pp. 55-68.

36- T. Allen, “Notes”, pp. 65-68.
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Resim 12: Bust Merkez Sarayı ve Nehir Köşkü plan ve kesitleri
Photo 12: Bust Central Palace and River Mansion plans and sections
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SAMARRA

Gazneli Sultan Mahmud’un yaptırdığı Leşger-i Bazar geçme-
den önce birçok gelişmeye ön-örnek olan, Abbasîlerin görkemli 
kenti ve sarayları üzerinde durmak isterim.  

Abbasîlerin, İç Asya’dan getirdikleri Oğuz kökenli Türk as-
kerleri ve aileleri için Irak’ta Dicle kıyısında 836’da Samarra 
kentini kurdukları tüm tarih anlatımlarından bilinir37. 

Burada ilk kazılar, ilk İslam Arkeolojisi araştırmacıları Ernst 
Herzfeld ile Friedrich Sarre tarafından yapılmıştır. Bunlar o za-
man Osmanlı topraklarında bulunan Samarra örenlerinin kazı 
ruhsatını, Osman Hamdi Beyin kardeşi “Müze-i Hümayun” ba-
şındaki Halil Edhem Beyden alarak 1911’de kazıyı başlatmıştır. 

İlk dönem 10 ay sürmüş; Ulu Cami, çeşitli konaklar ve Bal-
kuvara Sarayı kazılmış ve sonuçları E. Herzfeld tarafından ya-
yınlanmıştır. İkinci dönem kazıları 1913’te başlamış; toplam 7 ay 
sürmüştür38. 

Çoğunlukla Türk askerleri ve ailelerinin yaşadığı Samarra 
daha sonraki, Hilmend nehri kıyısında Bust ve Leşger-i Bazar 
gibi, Dicle Nehri kıyısında 50 km uzunluk ve 2 km genişlikte bir 
kentti. Bu alanda camiler, hükümet binaları, sivil yapılar, evler, 
köşkler ve saraylar bulunmaktaydı. 

Bu muazzam metropolün kuzey kısmında Dar al-Khalifa de-
nen Halife Sarayı külliyesi vardı. El-Mu’tasım ve ardından gelen 
beş halife zamanında resmi devlet başkanlığı binası olarak kul-
lanılmıştı. Saray külliyesi iki esas binadan oluşmaktaydı. Daha 
büyük olanı Dar al-’Amma (Kamu Sarayı) olarak belirlenmişti. 
Burası Halifenin toplantılara katıldığı, resmî işleri denetlediği, 
Beytü’l-Mal’ın (devlet hazinesinin) bulunduğu yerdi. 

Kuzeydeki daha küçük saray binası, halifenin özel konutu 
Cevsakü’l-Hakanî olarak belirlenmişti. Mu’tasım, Cevsak sara-
yının inşaatını El Feth ibn Hakan ve Muzahim ibn Hakan’ın ba-
bası Türk Hakan Urtuj’a emanet etmişti (Resim 13).

37- Alastair Northedge, “An Interpretation of the Palace of the Caliph at Samarra (Dar 
Al-Khilafa/or Jawsaq Al-Khaqani).” Ars Orientalis, 23, Michigan 1993, s. 143-170. 

38- E. Herzfeld, “Mitteilungen über die Arbeiten der zweiten Kampagne von Samarra”, 
Der Islam, 5, 1914, s. 196-204.

SAMARRA

Before mentioning the Leşger-i Bazar, built by Sultan Mahmud of 
Ghaznevid, I would like to focus on the magnificent cities and pal-
aces of the Abbasids, which set an example for many developments.

It is included in almost all the historical narratives that the Ab-
basids established the city of Samarra in 836 on the coast of Tigris 
in Iraq for the Turkish soldiers of Oghuz origin and their families 
brought from Inner Asia37.

The first excavations here were carried out by the first Islamic 
Archeology researchers Ernst Herzfeld and Friedrich Sarre. They 
started the excavation in 1911 by taking the excavation license of the 
Samarra ruins in the Ottoman lands from Halil Edhem Bey, who 
was the brother of Osman Hamdi Bey and the head of the “Imperial 
Museum”.

The first term lasted 10 months; during which the Grand 
Mosque, various mansions and the Balkuvara Palace were exca-
vated and the results were published by E. Herzfeld. The second 
term excavations started in 1913 and lasted 7 months in total38.

Samarra, where mostly Turkish soldiers and their families 
lived, was a 50 km long and 2 km wide city on the banks of the Ti-
gris River, like Bust and Leşger-i Bazar on the banks of the Hilmend 
River. There were mosques, government buildings, civil buildings, 
houses, mansions and palaces in this area.

In the northern part of this enormous metropolis was the Ca-
liph Palace complex called Dar al-Khalifa. It was used as the official 
presidential building during the time of El-Mu’tasım and the five 
caliphs that followed. The palace complex consisted of two main 
buildings. The larger one was designated Dar al-’Amma (Public 
Palace). This was the place where the Caliph attended the meet-
ings, supervised official affairs, and the Beytü’l-Mal (state treasury) 
was saved.

The smaller palace building in the north was designated as Ce-
vsakü’l-Hakanî, the private residence of the caliph. El-Mu’tasım 
entrusted the construction of the Cevsak Palace to the Turkish 
Khan Urtuj, the father of El Feth ibn Hakan and Muzahim ibn Ha-
kan (Photo 13).

37- Alastair Northedge, “An Interpretation of the Palace of the Caliph at Samarra (Dar 
Al-Khilafa/or Jawsaq Al-Khaqani).” Ars Orientalis, 23, Michigan 1993, pp. 143-170. 

38- E. Herzfeld, “Mitteilungen über die Arbeiten der zweiten Kampagne von Samarra”, 
Der Islam, 5, 1914, pp. 196-204.
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Resim 13: Samarra Cevsakü’l-Hakani planı,genel giriş ve Aşnas sarayı bulvarı
Photo 13: Samarra Cevsakü’l-Hakani plan, main entrance and Ashnas Palace boulevard
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Dicle kıyısından geniş başmaklarla ulaşılan ve üçlü eyvanı 
hâlâ duran esas giriş yeri Bab al-’Amma (Ana Kapı), Sarayın ba-
tısındaydı. Babü’l-amme çoğu kez açık idamların seyredildiği 
yerdi. Bu girişten avlular ve çeşitli mekânlar dizisine geçilmek-
teydi. Sonra dört eyvanlı, ortası kubbeli şeref salonu gelir. 

Metropolün güneyinde, büyük ve Dicle’ye bakan bir alanda 
Balkuvara Sarayı vardır. Planı Dar al-Halifa’nınkine benzer. 

Samarra saray, köşk ve konutlarında kerpiç, tuğla, alçı kapla-
ma, ahşap ve mermer kullanılmıştır.  Yapıların alçı kabartmalar, 
freskler, cam mozaikler ve çiniler ile oluşturulan dekorasyo-
nunda İç Asya Türk sanatının izleri görülmektedir (Resim 14).

Selçuklular bu insan ve hayvan figürlü tasvir geleneğini, 12.-
13. yy. İran ve Anadolu’sunda minyatürlerde, saraylarındaki alçı 
ve taş kabartmalar, çiniler ve seramiklerde zengin bir biçimde 
sürdürmüşlerdir.   

Sultan Mahmud’un (998-1030) yaptırdığı Leşger-i Bazar, 
Bust kalesinin en güneyinde yer alan sarayların en büyüğü ve en 
görkemlisidir. Dikdörtgen bir alanı kaplayan kompleksin temeli 
tuğla, duvarları kerpiç ile inşa edilmiştir. Bazı duvarlar süsleme 
amacıyla terra-cotta ve alçı malzeme ile kaplanmıştır39. 

Sarayın mekân düzenlemesi, bir buçuk asır önceki Samarra 
saraylarının yekpare görünüşlü külliye anlayışından aktarılmış-
tır. Merkezindeki büyük avluya dört eyvan açılmaktadır (Resim 
15). 

Kuzey eyvan en geniş ve derin olanıdır. Buradan daha kuze-
ye, hükümdarın tören ve kabul salonuna geçilir. Salonun nehre 
bakan tarafı açıktır.

Salonun iki yanında resmî işlerin görüldüğü mekânlar ve 
bekleme salonları yanı-sıra, birer iç avlu çevresinde düzenlen-
miş bölümlere geçişler bulunmaktadır. Her birinin ayrı hamam 
ve tuvaletleri bulunan bu bölümler, harem daireleridir40.

39- D. Schlumberger, “Le Palais Ghaznévide de Lashkari Bazar”, Syria, XXIX, Paris 1952, 
s. 251-270.

40- Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 36; S. Blair-J. Bloom, “Ear-
ly Empires of the East: Ghaznavids and Ghurids”, Islam, Art and Architecture, 2000, s. 
329-345.

The main entrance, Bab al-’Amma (Main Gate), which is reached 
by wide steps from the banks of the Tigris and whose triple iwan 
still remains, is located to the west of the Palace. Babü’l-Amma 
was used a viewing place where mostly open executions were 
watched. The entrance leads to a series of courtyards and various 
spaces, followed by the hall of honor with four iwans and a domed 
center.

In the south of the metropolis is the Balkuvara Palace in a large 
area facing the Tigris. Its plan is similar to that of Dar al-Halifa.

Mud brick, brick, plaster covering, wood and marble were used 
in Samarra palaces, mansions and residences. Traces of Central 
Asian Turkish art can be seen in the decoration of the buildings 
with plaster reliefs, frescoes, glass mosaics and tiles (Photo 14).

The Seljuks continued this tradition of depicting human and an-
imal figures richly in miniatures, plasters and stone reliefs in their 
palaces, tiles and ceramics both in Iran and Anatolia throughout 
the12th and 13th centuries. 

Leşger-i Bazar, built by Sultan Mahmud (998-1030), is the larg-
est and most magnificent of the palaces in the south of the Bust 
castle. Covering a rectangular area, the foundation of the complex 
was built with brick and the walls with adobe. Some walls are cov-
ered with terra-cotta and plaster for decoration39. 

The spatial arrangement of the palace is transferred from the 
monolithic view of the complex of the Samarra palaces one and 
a half century ago. Four iwans open to the large courtyard in its 
center (Photo 15).

The northern iwan is the widest and deepest one. Further north 
is the emperor’s ceremony and reception hall with an opening fac-
ing the river.

On both sides of the hall are spaces where official works were 
performed and waiting rooms, as well as passages to sections ar-
ranged around an inner courtyard. These sections, each of which 
has separate baths and toilets, are designed as harem flats40.

39- D. Schlumberger, “Le Palais Ghaznévide de Lashkari Bazar”, Syria, XXIX, Paris 1952, 
pp. 251-270.

40- Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, p. 36; S. Blair-J. Bloom, “Early 
Empires of the East: Ghaznavids and Ghurids”, Islam, Art and Architecture, 2000, pp. 
329-345.
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Resim 14: Samarra saray mimari süslemeleri
Photo 14: Samarra Palace architectural decorations
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Resim 15: Leşger-i Bazar saray kalıntıları
Photo 15: Leşger-i Bazar Palace ruins
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Leşger-i Bazar Sarayı, tören salonu duvarlarındaki renkli, 
anıtsal fresklerle ünlüdür: Yan-yana dizilmiş, insan boyutların-
da muhafız tasvirlerinin süslü kaftanları, bellerinde askılıkları 
bulunan kemerleri vardır. Kaftan kollarında, saraylı olduklarını 
gösteren “tiraz” denen bantlar, ayaklarında çizmeler görülmek-
tedir. Bunlar sağ omuzlarında mızrak şeklinde bir silâh taşıyan 
ve hükümdarın “gulam” denen koruyucularıdır.  Başları tahrip 
edilmiştir. Ancak kazıda bulunan bir sütun parçasında kalan 
figürün çehresi, tahrip olanlar hakkında fikir vermektedir: Yu-
varlak yüz, küçük ağız, badem gözler, 8.-9. yy. Uygur freskle-
rinden başlayarak Samarra, Semerkand (Afrazyab) fresklerinde, 
Selçuklu minyatür ve çinilerinde devamlı görülen Türk tipi özel-
likleridir41 (Resim 16). 

İç Asya’da İslamiyet’in kabulü ile duvar resimleri alışkanlı-
ğında yeni dinin kurallarıyla çatışmayacak bir süsleme tarzına 
yönelinmiş olmalıdır. 

Tirmiz, Afrazyab, Leşger-i Bazar ve günümüze ulaşamayan 
birçok konak, köşk ve sarayın duvar resimleri, Türklerin İç As-
ya’daki figürlü tasvir geleneğini sürdürmüştür.

Kusayr Amrâ, Kasru’l-Hayru’l-Garbî, Hırbeti’l-Mefcîr gibi 
Emevî saraylarındaki Bizans geleneği uzantısı sayılan freskler, 
Sasanî etkili plastikler, Abbasîlerin Samarra Cevsaku’l-Hakanî 
sarayındaki fresklerle çeşitli malzemelere işlenmiş insan ve 
hayvan figürlü tasvirler, bu figürlü resim sanatının erken İslâm 
döneminde de benimsendiğini ortaya koyar. 

41- K. Otto-Dorn, Kunst des Islam, Baden Baden 1964, s. 103; Rüçhan Arık ve M. Oluş 
Arık, Anadolu Toıprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 
2007.

The Leşger-i Bazar Palace ceremonial hall is famous for the 
colorful, monumental frescoes on the walls: The human-sized 
depictions of the guards, arranged side by side, have decorated 
caftans and belts with straps on their waist. On the sleeves of the 
kaftan are tapes called “tiraz” indicating that they are courtiers and 
boots on their feet. These are the protectors of the ruler called “gu-
lam”, carrying a spear-shaped weapon on their right shoulders. 
Their heads are destroyed. However, the face of the figure found 
in a column fragment found in the excavation gives an idea about 
the destroyed ones: Round face, small mouth, almond eyes are the 
Turkish type features seen on the 8th-9th centuries Uyghur fres-
coes, as well as on Samarra, Semerkand (Afrazyab) frescoes and 
Seljuk miniature and tiles41 (Photo 16).   

With the adoption of Islam in Inner Asia, a style of decoration 
that would not conflict with the rules of the new religion in the 
habit of murals should have been directed.

The murals of Termez, Afrazyab, Leşger-i Bazar and many ki-
osks, pavilions and palaces that have not survived to date have con-
tinued the figural depiction tradition of the Turks in Central Asia.

The frescoes that are considered to be an extension of the Byz-
antine tradition in the Umayyad palaces such as Kusayr Amrâ, Kas-
ru’l-Hayru’l-Garbî, Hırbeti’l-Mefcîr, Sasanian influenced plastics, 
the frescoes in the Samarra Cevsaku’l-Hakanî palace of the Ab-
basids and the human and animal figures embroidered on various 
materials all reveal that figured painting was also adopted in the 
early Islamic period. 

41- K. Otto-Dorn, Kunst des Islam, Baden Baden 1964, p. 103; Rüçhan Arık and M. Oluş 
Arık, Anadolu Toıprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 
2007.



SELÇUKLU SARAYLARININ İÇ ASYA’DAKİ KÖKENİ / THE ORIGINS OF SELJUK PALACES IN INNER ASIA 163

Resim 16: Leşger-i Bazar sarayı genel planı ve taht salonu planı, freskler
Photo 16: Leşger-i Bazar Palace general plan, throne hall plan and frescoes
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SULTAN 3. MES’UD SARAYI

Gazneli Mahmud’un oğlu Sultan 3. Mes’ud 1112 dolaylarında 
yaptırdığı bu sarayın harabesi, Afganistan-Gazne’deki ünlü 3. 
Mes’ud Minaresinin 300 m doğusunda bulunmuştur. 

Kazı ekibi 1957-1966 yıllarında özellikle iki yapıyı ele almış; 
daha sonra çalışmalarına 2004’te devam etmiştir42.  

Sarayın inşasında kerpiç, yer-yer pişmiş tuğla kullanılmıştır.

Büyük dikdörtgen bir alana oturan bina yine dikdörtgen bir 
avlu çevresinde düzenlenmiştir (Resim 17). Avluya ana eksen-
lerde dört eyvan açılmaktadır. Kuzeydeki giriş eyvanıdır. Güney 
eyvanı iki yan eyvandan daha büyüktür. Bir zamanlar kubbe 
örtülü ve arkasındaki kare taht eyvanına açılıyor olması büyük 
ihtimaldir. Bu eyvan çevresinde çeşitli mekânlar ve bölümler 
düzenlenmiştir. Büyük merkezî avlu mermer döşelidir43. Avluyu 
kuşatan tuğla duvarların üst kısımları görkemli terra-cotta ve 
alçı kabartmalarla kaplanmıştır. 

Taht Salonunda Farsça kitabe frizi ve çeşitli kabartma de-
senler içeren in-situ mermer levhalar bulunmuştur. Kazılarda 
ayrıca çeşitli boy ve biçimlerde çiniler çıkarılmıştır. Yüzlerine 
çift başlı kartal, geyik aslan, tavşan gibi çeşitli figürler heraldik 
tarzda ve alçak kabartma olarak işlenmiş; üzerine tek renk sır 
çekilmiştir44  (Resim 18).  

Sarayın süsleme programında terra-cotta, alçı levhalar, du-
var resimleri de yer almaktadır. Bunların çoğunluğu mermer-
lerde olduğu gibi çok renkli boyalı ve yaldızlıdır. 

İç Asya’da 10. yy.’ da parlayan iki Türk-İslâm Devleti Kara-
hanlılar ve Gaznelilerden sonra yeni bir güç daha yükselmek-
teydi: 

SELÇUKLULAR

Liderleri Selçuk Bey, Hazarlar için görev yapmış bir soylu 
olan Dukak’ın oğluydu. Onun torunları Çağrı ve Tuğrul Selçuk-
lulara başarıyla liderlik etmiş, bu önemli devletin kuruluşunda 
büyük rol oynamışlardı. 

42- R. Giunda, “Islamic Ghazni An ISIAO Archaeological Project in Afghanistan: A Preli-
minary Report”, East and West, Vol. 55, No. 1/4, 2005, s. 473-484.

43- M. Rugiadi, “Marble from the Palace of Mas’ud III in Ghazni”, South Asian Archaeo-
logy 2007, Vol. II, Oxford 2010, s. 297-306.

44- E. J. Grube, The World of Islam, Holland 1966, s. 22, foto. 8.

SULTAN MES’UD III PALACE

The ruin of this palace, which was built around 1112 by Sultan 
Mes’ud, son of Ghaznevid Mahmud, was found 300 m east of the 
famous Mes’ud III Minaret in Gazne-Afghanistan.

The excavation team dealt with two buildings in particular be-
tween 1957-1966; then continued their studies in 200442.  

Mud brick and sometimes fired brick were used in the con-
struction of the palace.

The building, which sits on a large rectangular area, is arranged 
around a rectangular courtyard (Photo 17). Four iwans open to the 
courtyard on the main axes. The one in the north is the entrance 
iwan. The south iwan is larger than the two side iwans. It is most 
likely that it was once covered with a dome and opened to the square 
throne iwan behind it. Various spaces and sections are arranged 
around this iwan. The large central courtyard is marble-paved43. 
The upper parts of the brick walls that surround the courtyard are 
covered with magnificent terra-cotta and plaster reliefs.

In the Throne Hall, Persian inscription frieze and in-situ marble 
plates with various relief designs were found. Tiles of various sizes 
and shapes were also found during the excavations. Various figures 
such as double-headed eagle, deer, lion and rabbit are embroidered 
in heraldic style and in low reliefs; applied one color glaze on44 
(Photo 18).  

The decoration program of the palace includes terra-cotta, 
plasterboards and wall paintings, the majority of which are mul-
ti-color painted and gilded just like marbles.

A new power was rising after the two Turkish-Islamic states, 
Karakhanids and Ghaznavids, which shined in the 10th century in 
Inner Asia:

SELJUKS

Their leader, Seljuk Bey, was the son of Dukak, a nobleman 
who served for the Khazars. His grandchildren Çağrı and Tuğrul 
successfully led the Seljuks and played a major role in the estab-
lishment of this important state.

42- R. Giunda, “Islamic Ghazni An ISIAO Archaeological Project in Afghanistan: A Pre-
liminary Report”, East and West, Vol. 55, No. 1/4, 2005, pp. 473-484.

43- M. Rugiadi, “Marble from the Palace of Mas’ud III in Ghazni”, South Asian Archaeol-
ogy 2007, Vol. II, Oxford 2010, pp. 297-306.

44- E. J. Grube, The World of Islam, Holland 1966, p. 22, photo. 8.
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Resim 17: 3. Mes’ud Sarayı plan ve mermer levhalar
Photo 17: 3. Mes’ud Palace plan and marble slabs
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Resim 18: 3. Mes’ud Sarayı çiniler ve tera-cotta levhalar
Photo 18: 3. Mes’ud Palace tera-cotta tiles and slabs
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1040’ta Dandanakan savaşında Gaznelileri yendikten sonra 
Çağrı Bey merkezi Merv olan Horasan Bölgesine, Tuğrul Bey ise 
önemli merkezleri Rey, Hemedan, Isfahan olan İran’a egemen 
oldu.

Hazar Denizi kıyılarının İç Asya’nın önemli kentleriyle bağ-
lantısında önemli kavşak olan MERV, en parlak dönemini Sel-
çuklular zamanında yaşadı. Selçukluların tüm İran’da olduğu 
gibi Merv’de de yaptıkları cami, medrese, türbe, saray, köşk ve 
konutların çok azı günümüze kalabilmiştir. 

Büyük ve Küçük Kız Kale denen kerpiçle yapılmış iki köşk 
bu kalanlardandır. Eski Çağ’dan beri İç Asya toplumlarının pay-
laştığı “gofralı” denen yarım silindirik dalgalı (dilimli) cepheler 
bunların tipik özelliğidir. İkisi de dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. 
Çöküntü yüzünden alt katlarında mekân planı anlaşılamıyor; 
ancak üst katlarında merdivenle ulaşılan hol ve odalar biraz se-
çilebiliyordu (Resim19).

Merv’de arkeolojik kazılarla 11-12. yy.’lara tarihlenen bir sa-
ray kalıntısı ortaya çıkarılmıştır45.  Buradaki kalıntılardan birinin 
“Sultan Sarayı”, birinin de “Divanhane” olduğu ileri sürülmekte-
dir46 (Resim 20).

Merv’deki “Şehriyar Kale” denen bölgenin merkezindeki sa-
ray yapısı dikdörtgen bir taban üzerine kuruludur. Kerpiç duvar-
lar eridiğinden harap toprak kümelerine dönüşmüştür. Kalıntı-
lardan anlaşıldığı kadarıyla Saray iki katlıydı. Girişi doğudandı. 
Ortadaki kare avluya dört eyvan açılmaktaydı. Avlu çevresinde 
çeşitli odalar ve daireler vardı. Üst kata merdivenle çıkılmakta, 
bazı odaları kubbe örtmekteydi. Dört eyvan ve bazı mekânlar 
tonoz örtülüydü. Kerpiç duvarlarda yer-yer tuğla kullanılmış, dış 
yüzler sıvanmıştı (Resim 21).  

İç Asya Türk toplulukları İslam öncesinden beri kerpiç ve 
tuğla ile inşaat yapmış ve bu yöntemi İslâmî dönemde de sür-
dürmüştür. Ayrıca konut, köşk ve saraylarda merkezî avlu, ona 
açılan eyvanlar ve çevresinde odalar ve bölümlerden oluşan 
mekân şeması gelenekleşmiş; tüm İslâm dünyasında yaygın tip 
hâline gelmiştir  (Resim 22).

45- G. A. Pugaçenkova, Puti Razvitiya Arhitektura Yujnogo Turkmenistana Pori Ra-
bovladeniya İ Feodalizma, Moskva 1958; G. A. Pugaçenkova, Iskusstvo Turkmenistana, 
Moskva 1967, s.87.

46- Azim Ahmedov, Gadimiyetin Yanı, Aşgabad 1993, s. 28; Y. Sayan, Türkmenistan’daki 
Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, s.35.

After defeating the Ghaznavids in the Dandanakan war in 1040, 
Çağrı Bey dominated the Khorasan Region, whose center was 
Merv, while Tuğrul Bey dominated Iran, whose important centers 
were Rey, Hemedan and Isfahan.

MERV, which is an important crossroad in the connection of 
the Caspian Sea coast with the important cities of Inner Asia, ex-
perienced its brightest period during the Seljuk period. Few of the 
mosques, madrasahs, tombs, palaces, mansions and residences 
built by the Seljuks in Merv, as in all of Iran, have survived.

Two of the mudbrick mansions called Big and Little Maiden 
Castle are among those left. The semi-cylindrical wavy (sliced) 
facades called “embossed” shared by Inner Asian societies since 
ancient times are their typical feature. Both of them have a rectan-
gular plan and two floors. The space plan cannot be understood in 
the lower floors because of the collapse; however, on the upper 
floors, the hall and rooms, which were reached by stairs, could be 
seen partly (Photo 19). 

A palace ruin dating to the 11th-12th century was found through 
archaeological excavations in Merv45.  It is suggested that one of the 
ruins here is the “Sultan Palace” and the other is the “Divanhane”46 

(Photo 20).

The palace structure in the center of the region called “Şehri-
yar Castle” in Merv is built on a rectangular base. As the mudbrick 
walls eroded, they turned into clumps of ruined soil. As understood 
from the ruins, it is a two-storey palace with an entrance provided 
from the east. Four iwans open to the square courtyard in the mid-
dle, surrounded by several rooms and apartments. You can climb 
the stairs to the upper floor, where some rooms are covered with a 
dome. Four iwans and some spaces are covered with vaults. On the 
mudbrick walls, bricks are used in parts, while the outer surfaces 
are plastered (Photo 21).

Inner Asian Turkic communities have built adobe and bricks 
since pre-Islam periods and continued this method in the Islamic 
era. In addition, the spatial scheme of residences, mansions and 
palaces consisting of a central courtyard, iwans opening to it, and 
rooms and sections around it has become a tradition. It has become 
a common type in the entire Islamic world (Photo 22).

45- G. A. Pugaçenkova, Puti Razvitiya Arhitektura Yujnogo Turkmenistana Pori Rabov-
ladeniya İ Feodalizma, Moskva 1958; G. A. Pugaçenkova, Iskusstvo Turkmenistana, 
Moskva 1967, p.87.

46- Azim Ahmedov, Gadimiyetin Yanı, Aşgabad 1993, p. 28; Y. Sayan, Türkmenistan’daki 
Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, p.35.
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Resim 19: Merv, Büyük ve Küçük Kız Kale köşkleri
Photo 19: Big and Small Maiden’s Castle kiosks, Merv
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Resim 20: Merv Saray planı ve kalıntıları
Photo 20: Merv Palace plan and ruins
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Resim 21: Merv, Saray duvarında oymalı, boyalı kaplama (G. Herrmann) 
Photo 21: Carved, painted coating on the palace wall (G. Herrmann), Merv
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Resim 22: Merv konut planları
Photo 22: Merv housing plans
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Dandanakan savaşından sonra Çağrı Bey merkezi Merv olan 
Horasan bölgesi hükümdarı iken Tuğrul Bey de önemli kentle-
ri Rey, Hemedan ve Isfahan olan İran’a egemendi. Rey başkent 
yapılmıştı.

Tüm İran ve İç Asya’yı kaplayan bu geniş coğrafyada uzun 
zaman egemen olan Selçuklu İmparatorluğu Merv, Rey, Nişapur, 
Save, Hemedan, Isfahan, Herat, Kâşân ve daha pek çok şehre 
imar atılımlarıyla çok parlak bir dönem yaşattı. Yeni ve görkemli 
tarzda inşa edilen cami, medrese, türbe, kütüphane, köşk ve sa-
ray gibi binalara tüm İran’ı donattı. 

Görkemli yapılar ve kentler yanı sıra, kurdukları yeni se-
ramik, halı, kumaş gibi sanat alanları yapım merkezleri de bu 
yükselişe eşlik etti.  Aydınlar, sanatçılar desteklendi. Edebî ve 
bilimsel yazmalar, minyatür ve süslemeleriyle aynı zamanda bi-
rer sanat eseri niteliğinde çoğaltıldı. Zengin bir kültür ve sanat 
ortamı oluşturuldu.

İşte bu bölgelerdeki kültürel varlıklar, deprem ve başka 
doğal afetler kadar savaşlarla da yakılıp yıkıldı. Başta saray ve 
köşklerde olmak üzere en büyük tahribat ise, modern zaman-
larda batılı hazine avcıları ve yerli işbirlikçilerin kaçak ve sözde 
resmî kazılarıyla yapıldı!

Başkent Rey’in başına gelenler bunun en açık örneğidir.

Ahameniş, Pers, İskender, Selefkoslar (M.Ö.311), Sasanîler 
(M.S. 459) Araplar (M.S. 640) egemenliğinde kalan bu kent, İs-
lâmî dönemde Samanî (9.-10yy.), Büveyhî (11. yy.), Gazneli ve 
Oğuzlar (10-11.yy.) yönetimine girmiştir. 11. yy. ilk yarısından 12. 
yy. 2. yarısına kadar süren Selçuklu egemenliği İran’a eser mik-
tarı, kalite ve çeşitlilik bakımından çok verimli, çok parlak ve 
yüksek bir sanat ortamı yaşattı. Ne var ki Rey ve başka önemli 
merkezler yüzyıllar içinde uğradıkları tahribat yetmez gibi, 19. 
yy. sonundan itibaren yabancılar tarafından alt-üst edilip yağ-
malanmıştır (Resim 23).

Birkaç örnek verecek olursak: İngiliz binbaşı, telgraf memu-
ru Robert Murdoch Smith, Victoria and Albert Müzesi tarafından 
İslâm sanatlarıyla ilgili malzeme, özellikle seramik toplamak 
üzere görevlendirildi. Rey’deki kazılarda selçuklu seramikleri 
ele geçirildi ve bunların bir kısmı müzayedede satıldı!

After the Dandanakan war, Çağri Bey was the ruler of the Kho-
rasan region whose center was Merv, while Tuğrul Bey was dom-
inant over Iran whose important cities were Rey, Hemedan and 
Isfahan. Rey was made the capital.

The Seljuk Empire, which dominated this vast geography 
that covers all Iran and Central Asia for a long time, had a very 
bright period with development efforts in Merv, Rey, Nişapur, 
Save, Hemedan, Isfahan, Herat, Kâşânand many other cities. They 
equipped the entire Iran with buildings such as mosques, madra-
sas, mausoleums, libraries, mansions and palaces built in a new 
and magnificent style.

In addition to magnificent buildings and cities, the new produc-
tion centers of art such as ceramic, carpet, fabric also accompanied 
this rise. They supported intellectuals and artists, reproduced liter-
ary and scientific manuscripts as works of art with their miniature 
and ornaments and created a rich culture and art environment ac-
cross various territories.

Cultural assets in these regions were destroyed by wars as well 
as earthquakes and other natural disasters. The biggest damage, 
especially to palaces and mansions, was done in modern times by 
the illegal and so-called official excavations of Western treasure 
hunters and local collaborators!

What happened to the capital city Rey is the clearest example 
of this plunder.

This city remained under the rule of Achaemenid, Persian, Al-
exander, Selefkos (311 BC), Sassanids (459 AD) and Arabs (640 AD), 
while in the Islamic period, it was under the rule of Samanî (9th-
10th Century), Buwayhi (11th Century), Gazneli and Oghuzs (10-11th 
Century). The Seljuk rule, which lasted from the first half of the 11th 
century to the second half of the 12th century, brought in Iran a 
very productive, very bright and high artistic environment in terms 
of quantity, quality and variety. However, Rey and other important 
centers have been destroyed and plundered by foreigners since the 
end of the 19th century (Photo 23).

To give a few examples: British major and telegraph officer 
Robert Murdoch Smith was commissioned by the Victoria and Al-
bert Museums to collect Islamic arts materials, especially ceram-
ics. Seljuk ceramics have been seized in the excavations in rey and 
some of them were sold at the auctions!
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Resim 23: Rey harabeleri
Photo 23: Rey ruins
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New York, Paris, Kahire galerilerinde satış elemanı olan ko-
leksiyoncu Dikran Kelekyan (1868-1951) başta Rey olmak üzere 
İran kentlerinde yaptığı kazılarla özel koleksiyonunu zenginleş-
tirdi. Bir başka koleksiyoncu Henry Walter 1915’te yazdığı mek-
tupta, “Rey, Sultan Abad ve diğer sitlerdeki kazılarla ilgilendiğini, 
hepsinin temizlenip boşaltıldığını” bildirmekteydi! 

Yine bir başka tüccar koleksiyoncu ve kazıcı Hagop Kevork-
yan (1872-1962) bilimsellikten yoksun kazılarla topladığı eserle-
ri 1914’te New York’ta Kevorkyan Koleksiyonu olarak sergiledi 
(Resim 24). 

İlk bilimsel kazıyı 1934’te Pensılvanıa Üniversitesi ve Boston 
Güzel Sanatlar Müzesi katkılarıyla Erıch Schmidt yaptı47. Schmi-
dt, uçağıyla tarihî Rey sit’inin perişan hâlinin fotoğraflarını çek-
miştir. Hazine avcılarının düzensiz, ticarî kazılarla İran’ın Orta 
Çağ sitlerindeki yapı, seramik ve diğer buluntuları arkeolojik 
bağlamından koparıp buluntu ortamını mahvettiğini belgelemiş-
tir. Tarihî Rey kenti, Kuzey İran’da bugünkü başkent Tahran’ın 
çok yakınındadır. Zagros ve Elbruz Dağları ile Deşt-i Kebir (Bü-
yük Çöl) arasındaki verimli arazide 14 km2 lik bir alanı kaplar. 

Rey’in yaşadığı en uzun parlak dönem, İslâm devridir. Kale 
ve surlar İslâm devrinden kalmıştır Bu çok geniş alandaki ka-
zılarda Emevîlerden geç Orta Çağ’a kadarki dönemden çeşitli 
buluntular ele geçmiştir. Pek çok sırlı-sırsız seramik kaplar, ya-
zılı taşlar, altın süsler, cam kaplar, çiniler, alçı duvar bezemeleri 
çıkarılmış; soyulan bir anıtsal Selçuklu mezarında ipek, yün ve 
pamuklu kumaş parçaları bulunmuştur. 

Şehristan’ın batı surlarındaki kazılarda ortaya çıkan merkezî 
avlulu ve dört eyvanlı bir yapı kalıntısı, bu ana şemanın çevre-
sindeki çeşitli bölümleriyle geleneksel saray planı özellikleri 
göstermekte, ancak, bunun bir medrese olduğu öne sürülmek-
tedir48. Buradaki kazı bitmemiştir; değerlendirme yayını yoktur. 

Rey’de incelemeler yapan A. U. Pope, “1930’larda Rey’de, tüc-
car kazıcıların pişmiş tuğlayla inşa edilmiş üç katlı konutlar or-
taya çıkardıklarından” söz eder. 

47- E. F. Schmidt, “Excavation at Rayy”, Ars Islamica, Vol. 2, No. 1, Michigan 1935, s. 139-
141. 

48- André Godard, “L’Origine de la Madrasa, de la Mosqueé et du Caravanserail a quatre 
iwans”, Ars Islamica, 15-16, 1951, s.1-19.

Collector Dikran Kelekyan (1868-1951), a salesperson in galler-
ies in New York, Paris and Cairo, enriched his private collection 
with the excavations he made in Iranian cities, especially Rey. An-
other collector, Henry Walter, wrote in his letter in 1915 that “he 
was interested in excavations at Rey, Sultan Abad and other sites, 
they were all cleaned and emptied”!

Yet another merchant collector and digger, Hagop Kevorkyan 
(1872-1962), exhibited the works he collected through unscientific 
excavations as the Kevorkyan Collection in New York in 1914 (Pho-
to 24).

The first scientific excavation was made by Erich Schmidt in 
1934 with the contributions of Pensilvania University and Boston 
Fine Arts Museum47. Schmidt took pictures of the ruined state of 
the historical Rey site with his plane. He documented that treasure 
hunters destroyed the find environment by removing the struc-
tures, ceramics and other finds from their archaeological context 
through irregular, commercial excavations in the medieval sites of 
Iran. The historical city of Rey is very close to the present capital 
Tehran in Northern Iran. It covers an area of 14 km2 in the fertile 
land between Zagros and Elbruz Mountains and Deşt-i Kebir (Great 
Desert).

The longest bright period Rey lived is the Islamic period. The 
fortress and ramparts have remained from the Islamic era. Various 
finds from the Umayyads up to the late Middle Ages were found 
during excavations in this vast area. Many glazed and unglazed ce-
ramic pots, inscribed stones, gold ornaments, glass pots, tiles, and 
plaster wall decorations were recovered; Pieces of silk, wool and 
cotton cloth were found in a plundered monumental Seljuk tomb.

The remains of a building with a central courtyard and four 
iwans unearthed during the excavations in the western walls of 
the Şehristan feature the characteristics of a traditional palace plan 
with various parts of this main scheme, but it is suggested that this 
is a madrasa48. The excavation here is not complete; and no evalu-
ation publication has been issued yet.

A. U. Pope, who made investigations in Rey, mentions that “in 
the 1930s, merchant diggers uncovered three-storey dwellings 
built with terra cotta bricks”.

47- E. F. Schmidt, “Excavation at Rayy”, Ars Islamica, Vol. 2, No. 1, Michigan 1935, pp. 
139-141. 

48- André Godard, “L’Origine de la Madrasa, de la Mosqueé et du Caravanserail a quatre 
iwans”, Ars Islamica, 15-16, 1951, pp.1-19.
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Resim 24: Rey kazı salsnı ve Kevorkyan sözde kazı yaparken
Photo 24: Excavation site and Kevorkyan, supposedly digging, Rey
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İran’daki saray, köşk, konut yapıları hakkında, eski yayınlar-
da geçen bazı bilgilerle kazılarda ortaya çıkarılan mimarî deko-
rasyon parçaları dışında kaynak yoktur.

Şu birkaç olay yukarda değinilen tahribata örnek olabilir:

Stora Panosu denen, Selçuklu dönemine ait (12. yy.) saray du-
var panosu parçası olan boyalı alçı kabartma için Pope, “Rey’de-
ki bir saraydan, 12. yy., yükseklik 152 cm, en 344 cm.” bilgilerini 
vermektedir49 (Resim 25).

Bu anıtsal pano Paris’te Stora ailesinin malı iken, 2010 yılında 
Londra’da açık artırma ile 760.000.-$’ dan başlayıp 1.200.000.-
$’a satıldığını internetten öğreniyoruz.

Rey’deki bir saraydan sökülmüş anıtsal bir boyalı alçı kabart-
ma panosunun parçası için, Pope’un aynı eserinde “2.Tuğrul’un 
Tahta Çıkışı (1195), 172 X 323 cm” bilgisi verilmiştir (Resim 26).

Save kentindeki bir köşk öreninden alınan 12.-13. yy.’dan ka-
bartmalı alçı pano parçası, bugün Boston Güzel Sanatlar Müze-
sindedir. Pope aynı eserde, 116 x 178 cm ölçüsünü belirtmiştir 
(Resim 27). 

Rey’den çok sayıda ve çeşitli boyutlarda boyalı heykeller ve 
biblolar Batı müze ve koleksiyonlarına aktarılmıştır (Resim 28 
ve 29). Bunlar çeşitli tipleri, saraylı kadını, kucağında bebek em-
ziren kadını, hattâ Sultan Tuğrul’u tasvir eden eserlerdir50.  

Başta Rey olmak üzere İran’ı alt-üst eden kazılarda ele geçen 
boyalı alçı kabartma, mimarîye bağlı heykel ve süs eşyalarının 
Selçuklu konut, köşk ve saraylarına ait olduğu anlaşılıyor. 

Ne var ki bunların hiçbiri in-situ (özgün konumunda) değil-
dir. Bu nedenle hangi mekânlara, hangi köşk veya saraylara ait 
oldukları ve nasıl bir düzenle yerleştirildikleri bilinmiyor. 

49- A. U. Pope, “Architectural Ornaments”, A Survey of Persian Art, Vol. II, 1939, s.1306, 
Pl.516.

50- V. Enderlein, “Museum of Islamic Art: Staatliche Museum of Berlin”, Prussian Cul-
tural Property, Mainz 2003, s. 55; M. Gibson, “The Enigmatic Figure: Ceramic Sculpture 
from Iran and Syria c. 1150-1250”, Transaction of the Oriental Ceramic Society 73, 2008-
9, s. 41, fig. 4; O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, The Al-Sabah Collection, Da-
ral-Athar al-Islamiyyah, Kuwait National Museum, London 2004, s. 338; Rüçhan Arık, 
Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, s. 88-96.

There are no sources about palaces, mansions, and residential 
buildings in Iran, other than architectural decoration pieces un-
earthed in excavations and some information in old publications.

The following few events may be examples of the destruction 
mentioned above:

Pope mentiones about a painted plaster relief, called Stora Pa-
nos, which is a part of the palace wall panel belonging to the Seljuk 
period (12th century), describing it as “From a palace in Rey, 12th 
century, height 152 cm, width 344 cm”49 (Photo 25).

While this monumental panel was the property of the Sto-
ra family in Paris, we learn on the internet that it was sold for $ 
1.200.000, starting at $ 760.000 at an auction in London in 2010.

About a piece of a monumental painted plaster relief panel re-
moved from a palace in Rey, Pope’s gives in his same work the 
information “ The 2nd Tugrul’s Accession To The Throne (1195), 172 
X 323 cm” (Photo 26).

Transferred from a mansion ruin in the city of Save, an em-
bossed piece of plasterboard from the 12th-13th century is on dis-
play at the Boston Fine Arts Museum today. In the same work, Pope 
states its size as 116 x 178 cm (Photo 27).

Many painted sculptures and trinkets from Rey in various sizes 
have been transferred to Western museums and collections (Photo 
28 and 29). These are precious works depicting various types of 
figures, a woman from the palace, a woman nursing a baby in her 
arms, and even Sultan Tuğrul50.  

It is understood that the painted plaster reliefs, architectural 
sculptures and ornaments found in excavations that ransacked 
Iran, especially Rey, belong to Seljuk residences, mansions and 
palaces.

However, none of these are in-situ. For this reason, it is un-
known to which places, which mansion or palaces they belong to 
and in what order they were placed.

49- A. U. Pope, “Architectural Ornaments”, A Survey of Persian Art, Vol. II, 1939, p.1306, 
Pl.516.

50- V. Enderlein, “Museum of Islamic Art: Staatliche Museum of Berlin”, Prussian Cul-
tural Property, Mainz 2003, p. 55; M. Gibson, “The Enigmatic Figure: Ceramic Sculp-
ture from Iran and Syria c. 1150-1250”, Transaction of the Oriental Ceramic Society 73, 
2008-9, p. 41, fig. 4; O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, The Al-Sabah Collection, 
Daral-Athar al-Islamiyyah, Kuwait National Museum, London 2004, p. 338; Rüçhan 
Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, pp. 88-96.
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Resim 26: Rey, alçı pano: 2.Tuğrul‘un tahta çıkışı 
Photo 26: Plasterboard: 2nd Tuğrul’s ascension to the throne, Rey
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Resim25: Rey, saray yaşamını tasvir eden Stora Panosu
Photo 25: Stora Board depicting palace life, Rey
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Resim25: Rey, saray yaşamını tasvir eden Stora Panosu
Photo 25: Stora Board depicting palace life, Rey



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD180

Resim 27: Save, alçı panoda atlılar ve dans eden figürler
Photo 27: Horsemen and dancing figures on plasterboard, Save

Resim 28: Rey, Selçuklu alçı ve seramik heykelleri
Photo 28: Seljuk plaster and ceramic sculptures, Rey
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Resim 29: Rey, Selçuklu alçı ve seramik heykelleri
Photo 29: Seljuk plaster and ceramic sculptures, Rey
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Irak ve Suriye’de de Selçuklu egemenliğinde ve onların ye-
tiştirdiği Atabeyler zamanında saraylar yapılmıştır. Suriye’de sel 
yatağı anlamında Rakka isimli kentin surları içinde, Abbasî Ha-
lifesi el-Mansur ve Halife Harunü’r-Reşîd’e ait sarayı yenilete-
rek Zengî Atabey Nureddin Mahmud (1146-1173), Kasr-El Banât 
(Kızlar Sarayı) denen 12.yy. binasını yaptırmıştır (Resim 30). Su-
riye Eski Eserler Yönetimi adına Kasım Touier bu sarayın ka-
lıntılarında 1977-1982 yıllarında kazı ve restorasyon çalışmaları 
yapmış; orta avlu ve tonozlu eyvanlarıyla burada da İç Asya ve 
İran’daki geleneksel saray tipine benzer bir düzenleme uygu-
landığı ortaya çıkmıştır51. Kuzey eyvan genişliği nerdeyse avlu 
kadardır ve Tirmiz’deki gibi üç sahna bölünmüştür. Çevresinde 
simetrik olmayan 41 düzensiz mekân yer alır. 

Kuzey Irak’ta Musul’da Kara Saray (Resim 31), Selçuklu Ata-
beyi Bedreddin Lulu (1233-1259) tarafından eski bir kalıntının 
üzerine moloz taşla yaptırılmıştır. 1. Dünya Savaşında cephane 
olarak kullanılmış, yangın geçirip harap olmuştur52. Üç katlı sa-
raydan altta sivri beşik tonozlu iki eyvan, üstte bir odanın yıkık 
duvarı kalmıştır.  Eyvanların içi zengin alçı kabartmalarla süs-
lüdür. İçinde kabartma neshî yazılı kitabe şeritleri uzanan ince 
ve kalın bordürler yapılmıştır. Kitabe şeritleri arasında karşılıklı 
kuş figürleri sıralanmıştır. 

Belden yukarısı yüksek kabartmayla işlenmiş, başı hâleli 
birer insan figürü, sıralanmış kemerli nişlere yerleştirilmiş, niş 
aralarına da birer kartal figürü işlenmiştir. 

Kara Saray’la aynı tarihlerde yapılan, Musul’un batısında 
Sincar yakınındaki Gu-Kummed Köşkünden (Resim 32) yalnız 
1938’deki kazılarda çıkan avlu duvarındaki mukarnas kavsa-
ralı büyük taht nişi kalmıştır53. İnce profil çubuklarıyla yapılmış 
üç dilimli kemerler sırası içeren kalın bir bordürle çerçevelidir. 
Kemerlerin içinde insan kabartmaları yer alır. Kaftan giyen bu 
figürlerin kemerlerinde asılı çeşitli nesneler, ellerinde kılıç, ka-
deh, şişe, mendil, ok ve yay bulunmaktadır.  

51- K. Toueier, “Der Qasr el Banat in Rakka. Ausgrabungen, Rekonstruktion und Wie-
der-Aufbau 1977-82“, Damaszener Mitteilungen 2, 1985, s.297-320, Pls 72-82.

52- F. Sarre and E. Herzfeld, Archaeologische Reise im Euphrat und Tigris Gebiet IV 
Vols., Berlin 1920, s. 239-249; Gerald Reitlinger, “Medieval Antiquities West of Musul” 
Irak, 5, 1938, s. 151-153.

53- E. Whelan, The Public Figure: Political Iconography in Medieval Mesopotamia, 
London 2006, s. 410-411; E. Whelan, “Represantation of the Khassakiyah and Origins of 
Mamluk Emblems”, Content and Context of Visual Arts in Islamic World, Pennsilvania 
1988, s. 219-222.

Palaces were built in Iraq and Syria under the rule of the Seljuks 
and by Atabegs raised during that period. Within the walls of the 
city called Rakka, which means floodplain in Syria, Zengî Atabeg 
Nureddin Mahmud (1146-1173) renovated the palace belonging to 
Abbasî Caliph al-Mansur and Caliph Harunü’r-Reşid, and built the 
12th century building called Kasr-El Banât (Maiden’s Palace) (Pho-
to 30). On behalf of the Syrian Antiquities Administration, Kasım 
Touier carried out excavations and restorations in the ruins of this 
palace in 1977-1982 and revealed that an arrangement similar to 
the traditional palace type in Central Asia and Iran was also ap-
plied here with its central courtyard and vaulted iwans51.   The 
north iwan is almost as wide as the courtyard and it is divided into 
three stages as in Termez. There are 41 non-symmetrical irregular 
spaces around it.

Kara Palace (Photo 31) in Mosul in Northern Iraq was built by 
Seljuk Atabeg Bedreddin Lulu (1233-1259) with rubble stone on old 
remains. Used as an ammunition store during World War I, it was 
destroyed by fire52.  What remained from the three-storey palace 
are two iwans with pointed barrel vaults at the bottom and a ruined 
wall of a room at the top. The interior of the iwans are decorated 
with rich plaster reliefs. There are thin and thick borders with em-
bossed naskh inscription bands inside, and bird figures facing each 
other between the inscription bands.

A human figure with a halo on head and above the waist em-
broidered with high relief is placed in the lined arched niches, 
while an eagle figure is embroidered between the niches.

From the Gu-Kummed Pavilion (Photo 32), which was built at 
the same time as the Kara Palace, near Sinjar in the west of Mosul 
(Photo 33), only the large throne niche with muqarnas recesses re-
mained on the courtyard wall excavated in 193853. It is framed by a 
thick border containing a row of three-segmented arches made of 
thin profile bars. There are human reliefs inside the arches. There 
are various objects hanging on the belts of these figures wearing 
caftan and holding sword, goblet, bottle, handkerchief, arrow and 
bow in their hands.

51- K. Toueier, “Der Qasr el Banat in Rakka. Ausgrabungen, Rekonstruktion und Wied-
er-Aufbau 1977-82“, Damaszener Mitteilungen 2, 1985, pp.297-320, Pls 72-82.

52- F. Sarre and E. Herzfeld, Archaeologische Reise im Euphrat und Tigris Gebiet IV 
Vols., Berlin 1920, pp. 239-249; Gerald Reitlinger, “Medieval Antiquities West of Musul” 
Irak, 5, 1938, pp. 151-153.

53- E. Whelan, The Public Figure: Political Iconography in Medieval Mesopotamia, Lon-
don 2006, p. 410-411; E. Whelan, “Represantation of the Khassakiyah and Origins of 
Mamluk Emblems”, Content and Context of Visual Arts in Islamic World, Pennsilvania 
1988, pp. 219-222.
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Resim 30:Rakka: Kasrü’l-Banat saray kalıntıları
Photo 30: Rakka: Kasrü’l-Banat Palace ruins
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Resim 31: Musul, Kara Saray kalıntıları
Photo 31: Kara Palace ruins, Mosul
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Resim 32: Musul-Sincar, Gu-Kummed taht nişi süslemeleri
Photo 32: Gu-Kummed throne niche decorations, Mosul-Sinjar
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Sonuç olarak şunları vurgulamak isterim:

Gözden geçirdiğimiz tüm bu konut, köşk saray örnekleri, 
kökü Uygurlara, belki daha da öncesine uzanan “İç Asya Ulus-
lararası Kültür Çevresi” yapı düzeni ve bezeme anlayışını yan-
sıtmaktadır. Bu düzen ve anlayış, Selçuklu Anadolu’sunu da 
önemli ölçüde kapsar.

Selçuklular Anadolu’daki kültür ve sanat birikimi ile İç Asya 
ve İran’dan getirdiklerini kaynaştırarak konumuz olan Saray, 
köşk, konutlarda ve Selçuklu mimarîsinin her alanında uygu-
lamıştır. 

Sanat Tarihi araştırmaları ve Orta Çağ Arkeolojisi kazıları ile 
elde edilen veriler, tarihsel çalışmalarla desteklenerek daha ger-
çek ve doğru bilgiler üretmeyi sağlamaktadır. Bu alanlarla yol 
arkadaşlığı ve birliktelik, Tarih bilimini daha da zenginleştire-
cektir.  

   

In conclusion, I would like to emphasize that:

All these examples of residences, mansions and palaces that 
we have reviewed reflect the “Inner Asia International Cultural 
Environment” building style and decoration understanding, which 
has its roots in the Uighurs and perhaps even earlier. This order 
and understanding significantly covers the Seljuk Anatolia.

The Seljuks combined their cultural and artistic accumulation 
in Anatolia with what they brought from Central Asia and Iran, and 
applied them in all areas of the Seljuk architecture, such as palaces, 
mansions and residences.

The data obtained from Art History researches and Medieval 
Archeology excavations are supported by historical studies and 
provide more real and accurate information. Providing solidarity 
and companionship in these fields will enrich the science of His-
tory even more.   
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HASANKEYF

KAZISI

Öz

Hasankeyf ‘in Ilısu Baraj gölüne batacağı haberi üzerine Kur-
tarma kazılarına giriştik: 1985. Bürokratik anlaşmazlıklar sonu-
cu kazıyla ilgim kesildi:2003. 

Hasankeyf tarihî dokusu 3 bölgede gelişmişti: 1. Dicle nehri 
güneyinde “Aşağı Şehir”, 2. güneydeki yekpare kaya tepesi üze-
rinde “Yukarı Şehir”, 3. Dicle nehri kuzeyinde “Karşı Yaka”.

Baraj su tutarsa ilk batacak olan “Aşağı Şehir”de kazı başlat-
tık. Halkın Koç Camii dediği büyük cami, bitişiğindeki şehir hanı, 
Sultan Süleyman külliyesi, bitişiğinde Şahabiye Medresesi, “Ya-
maç Külliyesi” dediğimiz kalıntılar, 2 küçük semt külliyesi, 8 Se-
ramik Fırını, çökelti havuzu, atölye kalıntıları ile seramik üretim 
merkezi ve “Camiü’l-Mardinike” denen külliye kalıntısını ortaya 
çıkardık. Kaya kütlesinde, “Yukarı Şehir”e çıkan virajlı rampada 
3 şehir kapısı vardı; en gösterişlisi “Orta Kapı” denen 2. kapıydı. 
Ancak bu güzel anıtın taşları çözülmüştü, çökmek üzereydi. Bu 
alanın uzmanları ve ekiplerine çelik konstrüksiyonla kapıyı as-
kıya alma projesi yaptırıp uygulattık.

Tepedeki, Roma harabesi üzerine inşa edilen “Büyük Saray” 
kalıntısını, anıtsal girişini, bitişikteki Ulu Cami kalıntısını ortaya 
çıkardık.  

HASANKEYF

EXCAVATION

Abstract

Upon the news that the Hasankeyf site would be submerged by 
the Ilısu-dam, we immediately launched on the rescue excavations 
in 1985. 

The historical texture of Hasankeyf has developed in 3 regions: 
1. The “Lower City” on the south banks of the Tigris River, 2. “Upper 
City” on the massive monolithic rock-hill in the south, 3.“Opposite 
Shore” on the north banks of Tigris River.

We started the excavation in the “Lower City”, which would first 
remain under water. During the excavations, we unearthed the re-
mains of the large building called “Koç Mosque”, the city inn next to 
it, the complex of “Sultan Suleyman”, “Shahabiye Madrasa” next to 
it, the ruins of a complex consisting of caves and construction-res-
idences on the slopes of southern hills, two district mosques with 
a small complex, the ruins of a ceramic production center with the 
remains of 8 ceramic kilns, sediment pool and workshops, the ru-
ins of a huge complex called “Mardinike”. At the eastern slope of the 
massif rock-hill, there were 3 city gates on the ramp with hairpin 
bends leading to the “Upper City”. The most spectacular of them 
was the 2nd door called the “Middle Gate”. However, this beautiful 
monument was about to collapse. We asked the expert teams of 
this field to reinforce the door with a steel construction.

At the top, on the eastern side of the “Upper City” were the ru-
ins of the “Great Palace” which was constructed on Roman ruins, 
which we have unearthed, as well. 
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Çalışmalarımızda gözlem ve bulgulara dayanarak özetle şu 
tespit ve yargılarımız vurguya değer: Romalıların da son kalesi 
olan bu yer, sonra Araplar tarafından ele geçirilmiş, 1071 zaferiyle 
Artukluların egemenliğine artık bir İslâm diyarı olarak geçmişti. 
Gerek Koç Camisi denen büyük yapıda, gerekse Kale’deki Ulu 
Cami denen daha basit yapıda, enine dikdörtgen bir iç mekân 
önünde kocaman avlu, güneyden gelen erken İslam özelliğidir. 
Tam mihrap ekseninde bu şemaya monte edilen mihrap kubbe-
si önünde büyük bir eyvan, İç Asya uluslararası kültür çevresin-
den gelen bir özelliktir.  

Çini ve seramik üretiminde hem güneyli, örneğin Rakka kö-
kenli kapların hem de başta Konya, Anadolu’da çiçek açan Sel-
çuklu çiniciliğinin tarzları ön planda görünüyor.

“Karşı Yaka”da ortaya çıkarmaya başladığımız külliye kalıntı-
sı, fakat özellikle çinileri, mimarî stili ile odak noktası olan Zey-
nel Bey türbesi, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Tebriz’inden Timurî 
Semerkant’ına kadar İç Asya uluslararası kültür çevresinde yeni 
gelişen “Geç Orta Çağ” tarzının temsilcileridir.  

   Anahtar kelimeler: Artuklular, Şehir Hanı, Külliye, Selçuk-
lu, Stuk kabartma, Seramik fırını.

I would like to emphasize some of our observations and findings 
during the excavations: This last Roman military base against the 
Eastern world was later captured by the Arabs. So, when it passed to 
Artukid domination by the 1071 victory, it was already an Islamic land.  
The huge courtyard in front of a transverse rectangular interior, 
seen both in the large building called Koç Mosque and in the sim-
pler structure called Ulu Mosque in “Kale” (citadel), has the early 
Islamic feature of the South.  The mihrab dome mounted on this 
scheme exactly on the mihrab axis and a large iwan in front of it 
have features derived from the Inner-Asian international cultural 
environment.

Both the influences of the South (such as of Raqqa vessels) and 
the styles of Seljuk pottery that bloom in Konya and Anatolia are 
dominant in the production of tiles and ceramics. 

The remains of the complex that we started to reveal in the “op-
posite shore”, especially the Zeynel Bey mausoleum, which is the 
focal point with its tiles and architectural style, are the representa-
tives of the newly developed “Late Middle Ages” style of Inner-Asian 
international cultural environment ranging from Tabriz, the center 
of “Karakoyunlu” and “Akkoyunlu”, to Timurid center Samarkand. 

Keywords: Artukids, the city inn, architectural complex, Sel-
juk, Stucco, Relief, ceramic kiln.
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HASANKEYF KAZISI

Alanya sarayı dolayısıyla değindiğim gençlik hayalim “Ölü 
Orta Çağ kentleri” projesinde yer alan merkezlerden biri, Ar-
tukluların doğuda, Dicle üzerindeki başkenti Hasankeyf’ti1.

Kökeni Tarih-öncesi çağlara kadar uzanan Hasankeyf adı 
“tarih sahnesinde” Asur egemenliği zamanında belirmişti. Asur 
vergi kayıtlarında bölgenin adı “Kephenia” (kaya ülkesi), kentin 
adı “Kipani” (Kaya) olarak geçer.  

 Roma tüm Anadolu’yla birlikte buraya da egemen olduğun-
da bile kayıtlarda ismi yarı-yarıya Asurca (Aramice) idi: Kepha 
veya Cepha. Burada oluşturulan ilk bağımsız Hıristiyan toplu-
mu Süryanîlerin merkezi Hasankeyf idi ve 451 yılındaki Kadıköy 
(Khalkedon) Konsilinde temsil edilip kayda geçmişti. Bu günkü 
Hasankeyf (Hasın-keyfâ=Kaya kalesi) adının kökeni de o zaman 
oluşmuş: Hesna de Cepha.

Selçuklu öncesi Anadolu’nun Roma, Doğu dillerinde “Rum” 
sayıldığı erken Orta Çağ’da Hasankeyf, Batı süper gücü Ro-
ma’nın Doğu süper gücü İran’a karşı son kalesi idi. Roma tarih-
çisi Prokopyus’un Pers Harpleri konulu eserinde anlatıldığı gibi, 
iki süper güç arasında bu kent çok el değiştirmişti.

Sonra İslâmiyet’in egemen olduğu kent, erken İslâm döne-
mi emîrleri tarafından yönetilmiş; 1071 Malazgirt zaferi ardın-
dan Anadolu bölgelerini Selçuklu İmparatorluğuna katan fatih 
komutanların kurduğu “1. Beylikler döneminde” güneydoğu 
Anadolu’ya egemen olan Artuklular, Hasankeyf ile Diyarbakır’ı 
başkent yapmışlardı. 

Böylece Hasankeyf, artık İslâm ülkeleri olan Suriye ve Mezo-
potamya (El-Cezîre), o zamana kadar Anadolu’ya egemen olan 
Batı (Hellenizm ve Roma) etkileri ile Selçukluların temsil ettiği 
“İç Asya Uluslararası Kültür Çevresinin” etkilerinin buluştuğu 
kent olmuştu2.  

1- İbrahim Artuk, Mardin Artukoğulları Tarihi, İstanbul 1944; Ernst Honigmann, Bizans 
Devletinin Doğu Sınırı, çev. Fikret Işıltan, İstanbul 1970; Yusuf Oğuzoğlu, “Hasankeyf”, 
DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 364-368. 

2- M. Oluş Arık, Hasankeyf, Üç Dünyanın Buluştuğu Kent, İstanbul 2003. 

HASANKEYF EXCAVATION

One of the centers included in the “Dead Middle Ages Cities” 
project, which I mentioned together with the Alanya palace, was 
Hasankeyf, the capital of Artukids in the east, built on the banks of 
the Tigris River1.

The name Hasankeyf, whose origins date back to prehistoric 
times, appeared on the “stage of history” during the Assyrian rule. 
In the Assyrian tax records, the name of the region is mentioned as 
“Kephenia” (country of rock), and the name of the city as “Kipani” 
(Rock).

 Even when Rome dominated here along with all Anatolia, its 
name was half-Assyrian (Aramaic) in the records: Kepha or Cepha. 
The first independent Christian community formed here was the 
center of the Assyrians in Hasankeyf and was represented and 
registered in the Kadıköy (Khalkedon) Council in 451. The origin of 
today’s name Hasankeyf (Hasın-keyfâ = Kaya Castle) was formed 
at that time: Hesna de Cepha.

In the early Middle Ages, when Anatolia before the Seljuks was 
regarded as “Rum” in Roman and Eastern languages, Hasankeyf 
was the last stronghold of the Western superpower Rome against 
the Eastern superpower Iran. As described in the Roman historian 
Prokopyus’ work on Persian Warfare, this city changed hands be-
tween the two superpowers.

Later, the city dominated by Islam was ruled by the early Is-
lamic period emirs; during the period of the Principalities founded 
by the conqueror commanders who added the Anatolian regions 
to the Seljuk Empire after Malazgirt victory in 1071, Artukids who 
dominated southeast Anatolia made Hasankeyf and Diyarbakır the 
capital.

Thus, Hasankeyf became the city where the influences of Syria 
and Mesopotamia (Al-Jazeera), which are now Islamic countries, 
the Western (Hellenism and Roman) influences that dominated 
Anatolia until then, and the “Inner Asian International Cultural En-
vironment” represented by the Seljuks were blended2.  

1- İbrahim Artuk, Mardin Artukoğulları Tarihi, İstanbul 1944; Ernst Honigmann, Bizans 
Devletinin Doğu Sınırı, transl. Fikret Işıltan, İstanbul 1970; Yusuf Oğuzoğlu, “Hasankeyf”, 
DİA, vol. XVI, İstanbul 1997, p. 364-368. 

2- M. Oluş Arık, Hasankeyf, Üç Dünyanın Buluştuğu Kent, İstanbul 2003. 
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1985’te Hasankeyfliler ve Kültür Bakanlığı yetkilileri GAP 
kapsamındaki Ilısu Barajının yapımına başlandığını ve Hasan-
keyf’in baraj sularına gömüleceğini bana haber verdi ve bir kur-
tarma kazısı gerçekleştirmem istendi. 

O zamana kadar bir bilim insanı birden fazla kazıya başkan-
lık edebiliyordu. O sıralarda bir kişinin yalnız bir kazıya başkan-
lık edebileceği karara bağlanarak yasal düzen değiştirilmişti. 
Alanya kazısı başkanı olduğum için “bilimsel danışman” sıfatıyla 
benim, o sırada Hasankeyf’in bağlı bulunduğu Mardin İlindeki 
Müze müdürlüğü ile bu işi yürütmem teklif edildi. 

Prof. Dr. Rüçhan Arık ve rahmetli Prof. Dr. Metin Ahunbay da 
gönüllü olarak katıldı; böylece 1985’de Hasankeyf’te çalışmaya 
koştuk. 

Dicle kıyılarına yerleşen Hasankeyf’de nehir, belde içinde 
doğuya akar ve geçtikten sonra güneydoğuya kıvrılır (Resim 1).

Hasankeyf, Dicle’nin güney kıyısındaki düzlükte kurulu 
“Aşağı-Şehir”, bu düzlüğü güneyden kuşatan kayalık yükseltile-
rin batıdaki bölümünde yer alan “Kale ve Yukarı-Şehir”, nehrin 
kuzey kıyısındaki düzlükte “Karşı Yaka” olmak üzere üç ana bö-
lüm hâlinde gelişmiştir (Resim 2).

Artuklular, “Kale” önüne yakın bir nokta ile “Karşı Yaka” ara-
sında 12. yy.’da görkemli ve o günün dünyasında çok ünlü köp-
rüyü kurmuştu3 (Resim 3). Batıdan ve kuzeyden gelen yollar 
birleşip bu köprüden geçer; “Aşağı Şehir” kenarında, Mardin ve 
Suriye ana yolu olarak Dicle’nin güney kıyısı boyunca uzanırdı. 
Bu, Orta Çağ’dan beri kara “İpek Yolu” ana kollarından ve Hasan-
keyf önemini yitirdikten sonra da Anadolu-Suriye arasındaki en 
önemli bağlantılardan biriydi. Yıkılmış bulunan bu tarihî köprü 
yakınında 1964’te modern demirli-beton köprü yapılmış; Suriye 
trafiği çok artmış ve beldeye epeyce ekonomik katkı sağlamıştı. 

Ne var ki yeni yol ve köprünün inşaatı sırasında, köprünün 
“Aşağı Şehir’deki” ayağı için çalıştırılan kepçelerden biri, toprak 
altındaki bir kalıntıya takılınca altın eşya ve paralar çıkmıştı! 

3- Nuri Akkurt, “Hasankeyf ve Tarihî Köprü”, Karayolları Belleteni, S. 172, İstanbul 1964, 
s.15-24; Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975. 

In 1985, Hasankeyf residents and officials of the Ministry of 
Culture informed me that the construction of the Ilisu Dam under 
the GAP had started and that Hasankeyf would be submerged in 
the dam waters, so I was asked to carry out a rescue excavation.

Until then, a scientist could lead more than one excavation, but, 
at that time, it was decided that one person could only lead one 
excavation and the legal order was changed accordingly. Since I 
was the head of the excavation in Alanya, I was offered to carry 
out this business with the Museum Directorate in the province of 
Mardin, where Hasankeyf was affiliated at that time, as the “scien-
tific consultant”.

Prof. Dr. Rüçhan Arık and the late Prof. Dr. Metin Ahunbay also 
participated voluntarily; so we got started on working in Hasan-
keyf in 1985.

In Hasankeyf, which is settled on the banks of the Tigris, the 
river flows to the east through the town and then curves towards 
the southeast (Photo 1).

Hasankeyf has developed as three main sections: “Lower-city” 
located on the plain on the southern shore of the Tigris, “Castle and 
Upper-City” located in the western part of the rocky elevations 
surrounding this plain from the south, and “Opposite Shore” on the 
plain on the north bank of the river (Photo 2).

The Artuqids built a magnificent and very famous bridge in the 
world of that period between a point close to the front of the “Cas-
tle” and the “Opposite Shore” in the 12th century3 (Photo 3). Roads 
from the west and north join and cross this bridge; and used to run 
along the southern shore of the Tigris as the main road to Mardin 
and Syria, and on the edge of the “Lower City”. This has one of the 
main branches of the “Silk Road” since the Middle Ages and one 
of the most important links between Anatolia and Syria even after 
Hasankeyf lost its importance. A modern iron-concrete bridge was 
built in 1964 near this destroyed historical bridge; through which 
the traffic from Syria increased a lot and made a significant eco-
nomic contribution to the town.

However, during the construction of the new road and bridge, 
gold items and coins were found when one of the excavators op-
erating in the “Lower Town” leg of the bridge exposed a subsoil 
remain!

3- Nuri Akkurt, “Hasankeyf ve Tarihî Köprü”, Karayolları Belleteni, no. 172, İstanbul 1964, 
p. 15-24; Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975. 
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Resim 1: Hasankeyf. Sağda Kale ve Aşağı Şehir, solda Karşı Yaka
Photo 1: Castle and Lower City on the right, Opposite Shore on the left, Hasankeyf
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Resim 2: Hasankeyf krokisi
Photo 2: Hasankeyf outline drawing
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Resim 3: Hasankeyf. Tarihî köprü ayakları, arkada kaya üstünde “Küçük Saray”, “Büyük Saray”
Photo 3: Historical bridge piers, “Little Palace” and “Great Palace” on the rock behind, Hasankeyf
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Daha fazla hazine bulmak umuduyla inşaatçılar nehir kıyı-
sındaki asıl güzergâhı bırakıp şehir harabesinin içinden yol aç-
mış, harap durumda da olsa, kalıntı ve dokular önemli ölçüde 
yok edilmişti.

Eğer baraj sorunu olmasaydı da orada yaşayan halkın duru-
mu her bakımdan uygunsuzdu. Üzerinde oturdukları eski kalın-
tı tabakalarını kurcalamaları bir yana, tuvalet, el-yüz yıkamak, 
yemek, bulaşık gibi sadece günlük yaşam hareketleri bile altla-
rındaki varlıklara devamlı zarar vermekteydi. “Sit alanı” üzerin-
de yaşadıkları için hiçbir orta ve uzun vadeli plan veya hayalleri 
olamazdı. 

Evler kötüydü; kazı evi olarak kiralanacak bir yer yoktu. 
Halk çok kısıtlı bir hayvancılık ile bahçecilik ve daha da kısıtlı 
tarla tarımı yapabiliyordu. Yeni köprü yapılıp Suriye transit yolu 
açılınca, oradan geçenlerle yapılan alış-veriş epeyce destek sağ-
lamıştı. Transit yolu, belde içinde aynı zamanda ana cadde işlevi 
görmekteydi. 

Bir yandan eldeki kısıtlı olanaklarla en akıllıca bir kazı prog-
ramı gerçekleştirme çaresi ararken bir yandan da yerli ve ya-
bancı basında baraj projesinin Hasankeyf’e zarar vermeyecek 
biçimde değiştirilmesi fikrini işlemeye çalışmaktaydım. 

Gençliğimde yeni köprüden önce ve sonra buralardan bir-i-
ki kez geçmiştim. O zamanki bilimsel hayalime uygun olarak 
ekip arkadaşlarımla şu ana programda anlaştık: Eğer baraj gölü 
altında kalması önlenemezse ilk su basacak olan en az yüksek-
likteki “Aşağı Şehir” bölgesinde hızlı bir kazı sürdüreceğiz; çalış-
malar geliştikçe ikinci tehlike bölgesi olan “Karşı Yaka” kazıla-
rını başlatacağız; su üstünde kalması muhtemel “Yukarı Şehir” 
kazılarını daha ileri aşamada ele alacağız. Bu düşünceyle “Aşağı 
Şehir” ortalarında, bina harabeleri daha yüksek olan, halkın ba-
zılarını özgün adıyla, bazılarını sonradan taktığı isimlerle andığı 
yerlerde kazıya girişecektik.

Beldenin içinden geçen ve ana cadde işlevi de gören yeni 
transit yolunun modern köprüye yakın bir yerinde, transit yol-
cular ve az sayıda turist için bir otel yapılmış, fakat işletmeye 
açılamamıştı. Belediye suyu bağlanmamış bu beton yapıyı ilk 
çalışma mevsiminde kazı evi olarak kullanmamızı sağladı. Bel-
denin bu en merkezî ve en modern yapısında taşıma su ile işle-
rimizi görüyorduk.  

Hoping to find more treasure, the builders abandoned the origi-
nal route along the riverbank and excavated the way through the city 
ruin, severely destroying the remains and textures, already in ruins.

If there were no dam problems, the situation of the people living 
there was unsuitable in all respects. Apart from tampering with the 
old residue layers on which they were sitting, even daily life move-
ments such as toilet, hand-face washing, eating and dishwashing 
were constantly damaging the structures under them. Though they 
lived on a historical “site”, they could not have any medium and 
long term plans or dreams about preserving this heritage.

Houses were in bad conditions; there was no place to be rented 
as an excavation house. The people could do very limited livestock 
farming and horticulture and even more limited field agriculture. 
When the new bridge was built and the transit road to Syria was 
opened, the shopping made with the passersby provided a lot of 
support. The transit road also functioned as the main street within 
the town.

While I was looking for a reasonable excavation program with 
the limited resources available, I was also trying to process the idea 
of changing the dam project in the local and foreign press in a way 
that would not harm Hasankeyf.

When I was young, I crossed this place once or twice before 
and after the new bridge. In line with my scientific dream of that 
time, we agreed with my teammates on the following main pro-
gram: If it cannot be prevented from the reservoir, we will continue 
a rapid excavation in the lowest-height “Lower Town” area that will 
be flooded first. As the works develop, we will initiate the “Oppo-
site Shore” excavations, which is the second danger zone. We will 
consider the “Upper City” excavations that are likely to remain in 
the water at a later stage. With this in mind, we would begin exca-
vations in the middle of the “Lower City”, where the building ruins 
were higher, and which the locals referred to by original names, or 
named themselves.

A hotel was built for transit passengers and a small number of 
tourists in a place close to the modern bridge of the new transit 
road, which runs through the town and also functions as a main 
street, but it could not be opened for accommodation. The munici-
pality enabled us to use this non-watered concrete structure as an 
excavation house in the first season. We were running errands in 
this most central and modern structure of the town by transporting 
water by hand.
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İşçi yevmiye, vergi ve sigortaları gibi işlemler ile iş ve yaşam 
için önemli alış-verişleri o zamanki il merkezi Mardin’de yapa-
biliyorduk. Bu da bir gün almakta; bazen Mardin’de gecelemek 
gerekmekteydi.

İşçilerimiz beldenin ve biraz da karşı kıyıdaki köylerin fakir 
halkından kimselerdi. 

Başlangıçta Bakanlık ödeneği ile yapılan kazıların çoğunda 
olduğu gibi, olanaksızlık, anlayışsızlık ve engellerle uğraşmak 
zorunda kaldığımız bunalımlı aşamalar geçirdik. 

Bu arada Belediyenin kazıya tahsis ettiği otel binası Hükümet 
Konağı oldu. 

Merkezî kazı alanı yakınında 15 yıldır terkedilip harap olmuş 
ve çöplüğe dönmüş eski bir köy okulu kalıntısını onardık, su ve 
elektrik tesisatı yaptık. Mardin Valiliğinden kazı ekibine tahsis 
ettirdik. Bir kazı evimiz oldu.  

Fakat hâlâ il merkezinde iş takibine dolmuş ve otobüsle gi-
diyor; toprak ve kaya atmak, ağır taş buluntuları kaldırmak için 
Belediye araçlarının boş zamanında tahsisini beklemek zorunda 
kalıyorduk. Sık-sık elektrik kesilmesi yüzünden bilgisayar orta-
mını işletemiyor, geceleri, çok önem taşıyan ofis ve atölye çalış-
maları yapamıyorduk.

Bu koşullarla giriştiğimiz çalışmalarda, halkın “Koç Camii” 
dediği (benim kanımca Ulu Cami olması gereken) büyük bir 
cami kalıntısı, bitişik yapılmış bir şehir hanı kalıntısı, görkemli 
minare ve mescidinin bir kısmı kalmış “Sultan Süleyman Camii” 
denen yapı, ona bitişik “Şahabiye Medresesi” olması gereken 
yapı kalıntısı ve Koç ile Süleyman camileri arasından geçen kal-
dırım döşeli bir cadde ve dükkân kalıntıları ile eski şehir merke-
zi ortaya çıkarıldı (Resim 4). 

Koç camisinin bugünkü mihrap önü kubbesinin sonradan 
elden geçmiş veya ilâve edilmiş olduğunu gösteren inşaat ve 
dekorasyon kalitesizliği dikkat çekiciydi. 

We were able to do transactions such as workers’ wages, taxes 
and insurances and important tasks for business and life only in 
Mardin, the city center of that time. This would take a day; some-
times we had to spend the night in Mardin.

Our workers were the poor people of the town and some com-
ing from the villages on the opposite shore.

As with most of the excavations initially made with the Minis-
try’s funding, we went through depressing stages in which we had 
to deal with financial possibilities, inconsiderateness and various 
obstacles.

By the way, the hotel building allocated by the Municipality for 
the excavation became the Government House.

Near the central excavation site, we repaired the ruins of an old 
village school that had been abandoned for 15 years and turned into 
a garbage dump, and we installed water and electricity. We had it 
allocated to the excavation team by the Mardin Governorship, and 
used it as an excavation house.

Moreover, we had to follow up the procedures in the city center 
by going there by bus and also wait for the allocation of the mu-
nicipal vehicles to throw soil and rocks, remove heavy stone finds. 
Due to frequent power cuts, we could not operate the computer 
system, and we could not conduct very important office and work-
shop works at night.

Through the works we undertook under these conditions, we 
unearthed the ruins of a large mosque, which people called the 
“Koç Mosque” (which should be the Grand Mosque in my opin-
ion), the remains of an adjacent city inn, the building called “Sul-
tan Süleyman Mosque”, with a part of its magnificent minaret and 
mosque remaining, adjacent to it, the building remains that should 
have been the “Şahabiye Madrasah”, a paved street that runs be-
tween Koç and Süleyman mosques and the remains of shops, and 
the old city center (Photo 4). 

The poor quality of construction and decoration on the current 
front mihrab dome of the Koc mosque was striking, which was 
probably overhauled or added later.
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 Resim 4a: Şehir merkezi kazısı. Solda Koç Camii ve çarşı kalıntısı, sağda cadde ve Süleyman camii kalıntısı 
 Photo 4a: City center excavation. Koç Mosque and bazaar ruins on the left, street and Süleyman Mosque remains on the right

Resim 4b: Koç Camii, Han, Süleyman Camii restitüsyon önerisi
Photo 4b: Restitution sketch of Koç Mosque, Inn and Suleyman Mosque
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İç Asya geleneksel şemalarında, bu kubbeli hacimden ön-
deki eyvana bir kemerle geçilir. Burada ise eyvanın bu kubbeli 
mekâna geçilecek kıble duvarında anıtsal bir alçı mihrap bulun-
maktayken, niş kısmı delinerek kubbeli hacme geçiş sağlanmış-
tı (Resim 5). Bu anıtsal mihrabın çok zedelenmiş de olsa tepe 
kısmı, görkemli ve “barok” sayılacak bir alçı kabartma kompo-
zisyonuyla tamamlanmaktaydı. Bu ilginç kabartmanın en yakın 
benzerleri İran’daki 12. yy. Büyük Selçuklu İmparatorluğu eser-
lerinin 13. yy. İlhanlı onarımı görenlerinde, örneğin Lincan’daki 
Pîr-i Bekrân cephesinde, Hemedan Kümbed-i Aleviyan mihra-
bında görülmektedir. “Yukarı Şehir”deki Büyük Saray gibi bu 
bina da 13. yy. başında mevcut bulunmuş ve henüz doğrudan 
bağlı olunan İmparatorluğun üslûbuyla donatılmış olabilir. 

Koç Camii avlusunun niçin çevreden daha yüksek olduğunu 
araştırmak için yaptığımız sondajda tarih-öncesi Kalkolitik dö-
nem siyah seramik kırıkları ortaya çıktı. 

O sıralarda meslek çevreleri ve aydın kamuoyu Hasankeyf’i 
kurtarmak konusuyla ve kazımızla ilgilenmiyordu. Hatta bizi, 
kurtarma kazısı yaptığımız için Hasankeyf’i yok etme kararı ve-
renlerin vicdanını rahat ettirmekle suçlayanlar bile oldu! Yetkili 
resmî çevreler de bu işi pek önemsemiyordu.

GAP Kurumunun başına getirilen modern bir akademisyen, 
Ilısu Barajı gibi GAP kapsamındaki projelerin zarara yol açtığı 
tarihsel ve arkeolojik sitlerdeki çalışmalara yardım ve iş-birliği 
girişimi başlattı. 

1990’da bu bağlamda GAP Başkanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı arasında Hasankeyf için bir protokol oluşturuldu. Pro-
tokolde GAP Kurumunun Hasankeyf’teki tarihî ve arkeolojik de-
ğerleri kurtarma çalışmalarına ödenek ve lojistik destek sağla-
yacağı; Kültür ve Turizm Bakanlığının yasal destek ve imkânları 
ölçüsünde maddî katkı sağlayacağı; Prof. Dr. Oluş Arık’ın çalış-
manın yürütücüsü olarak yapılacak işleri planlayıp yürütmek-
te ve ödeneklerin harcanmasına karar vermekte yetkili olduğu 
belirtilmişti.   

Yine 1990’da tam bu sırada, yakındaki Nusaybin - Girna-
vaz’da kazı yapan (rahmetli) Prof. Hayat Erkanal’ın kazı ekibi 
arabası bombalandı! Hasankeyf’te hiç olay yoktu; fakat birkaç 
yıl kimse bizim kazımıza da katılmaya cesaret edemedi. 

In Central Asian traditional schemes, an arch leads to the front 
iwan through this domed space. Here, while there was a monu-
mental plaster altar on the qibla wall of the iwan leading to this 
domed space, the niche part was opened and the transition to the 
domed space was provided. (Photo 5). The top part of this monu-
mental altar, even if badly damaged, was completed with a mag-
nificent and “baroque” plaster relief composition. The closest an-
alogues of this interesting relief can be seen in the works of the 
Great Seljuk Empire in the 12th century in Iran, the Ilkhanid ruins 
of the 13th century, for example, the Pîr-i Bekran facade in Lincan, 
and the Hamadan Kümbed-i Aleviyan altar. Like the Great Palace 
in the “Upper City”, this building existed at the beginning of the 13th 
century and may be equipped with the style of the Empire directly 
connected.

Prehistoric Chalcolithic period black ceramic shards were un-
earthed during our drilling carried out to investigate why the Koç 
Mosque courtyard was higher than the surrounding area.

At that time, occupational groups and intellectual public were 
not interested in rescuing Hasankeyf and its excavation. There 
were even those who accused us of pleasing those who decided 
to destroy Hasankeyf because we were conducting a rescue ex-
cavation! Authorized official circles did not care much about this 
work, either.

A modern academic appointed to the head of the GAP Institu-
tion initiated an aid and cooperation initiative to work in historical 
and archaeological sites where GAP projects such as the Ilisu Dam 
caused damage.

In this context, a protocol was established in 1990 for Hasankeyf 
between the GAP Presidency and the Ministry of Culture and Tour-
ism. In the protocol, it was stated that the GAP Institution would 
provide allowance and logistical support to the efforts to save the 
historical and archaeological values in Hasankeyf; that the Ministry 
of Culture and Tourism would contribute financially to the extent 
of its legal support and possibilities; and Prof. Dr. Oluş Arık was 
authorized as the coordinator of the study to plan and carry out the 
work to be done and to decide on the spending of the allowances.

Also in 1990, (deceased) Professor Hayat Erkanal was exca-
vating at the same time in nearby Nusaybin-Girnavaz, where his 
excavation team car was bombed! There was no incident in Hasan-
keyf; but for several years nobody dared to join our excavation.
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Resim 5: Koç Camii. Alçı mihrap
Photo 5: Koç Mosque. Plaster altar
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Çalışmalarımızın terör dolayısıyla kesintiye uğradığı dönem-
de, artık Batman iline bağlı ilçe olan Hasankeyf’e tayin edilen bir 
kaymakam, orada bulunmadığımız kış döneminde, bizim onar-
dığımız kazı evimizi ilkokul yaptırmaya karar vererek kapılarını 
kırdırdı, eşyalarımızı, dosyalarımızı ve buluntu depomuzu da-
ğıttı; ilkokul çocuklarına döke-saça taşıtarak Dicle kıyısındaki 
terkedilmiş eski mezbaha binasına attırdı; önemli kayıplara yol 
açtı. 

Sonra terör hareketleri önemli ölçüde dizginlendi; bölge sa-
kinleşti.

1998’de Batman Valisi olan sayın Develioğlu, yeni koşullarda 
huzurla çalışacağımızı bildirerek ekibimizi kaldığımız yerden 
devam için Hasankeyf’e davet etti.

Devletin bu ilgisi ve üç imzalı protokol ile 1998’den itibaren 
çalışmalarımız yeni bir aşamaya geçti. 

Artık acil işler için araç ve iş makinaları kiralayabiliyor, uz-
man eleman davet edebiliyorduk. Örneğin, tarihsel kalıntı kur-
tarma ve restorasyonu alanında uzmanlaşmış ekiplere “Kalenin 
Orta Kapısını” çelik destekli askıya alma projesi yaptırıp uygu-
lattık; onarılabilir küçük sanat eseri buluntuların restorasyonu 
için devamlı uzmanlar çalıştırabildik. Bir yandan ortaya çıkar-
dığımız varlıkları daha iyi duruma sokmaya çalışırken, bir yan-
dan da “Aşağı Şehir” sınırları içindeki tüm semtleri yavaş-yavaş 
açmaya başladık.

Fakat hâlâ devamlı karargâh olacak bir kazı evimiz yoktu. 
Tatile giren kurumlarda geçici olarak kalıyorduk. 

2001’de Dicle yatağının artık nehir suları ulaşamayan kena-
rında, önceden sözünü ettiğim eski yol güzergâhında eski Mez-
bahaya bitişik bir konumda, ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan 
yeni bir kazı evi yaptık. Eski Mezbahayı depo, atölye ve labora-
tuvar hâline getirdik. 

Bu yeni ve elverişli ortam sâyesinde daha çok uzman da-
vet edebildik; daha çok işçi ve öğrenci çalıştırabildik. Bu saye-
de daha çok iş grupları oluşturup daha geniş ölçüde çalışmalar 
yapabildik. Kazı ekibi gruplarıyla her akşam, daha önce olanak 
bulamadığımız, “günün raporu ve değerlendirilmesi seminerle-
ri” düzenledik. 

During the period when our work was interrupted by terror-
ism, a district governor appointed to Hasankeyf, now a district of 
Batman province, decided to build a primary school in our exca-
vation house during the winter period when we were not there, 
broke the doors, distributed our belongings, files and our foundry 
warehouse and even had elementary school children throw them 
into the abandoned old slaughterhouse building on the banks of the 
Tigris, causing significant losses.

Then the terrorist movements were significantly restrained, 
and the area calmed down.

Mr. Develioğlu, who became the Governor of Batman in 1998, 
informed that we would work peacefully under the new conditions 
and invited our team to Hasankeyf to continue where we left off.

With this interest of the state and a three-signed protocol, our 
work has moved to a new stage since 1998.

We were now able to rent vehicles and construction equipment 
for urgent work and invite experts. For example, we had the “Mid-
dle Gate of the Castle” supported with steel by teams specialized in 
historical relic recovery and restoration. We were able to constant-
ly hire experts for the restoration of small repairable artifacts. On 
the one hand, while trying to improve the assets we created, on the 
other hand, we gradually started to unearth all the districts within 
the boundaries of the “Lower City”.

But we still did not have an excavation house to use as a per-
manent headquarters. We were temporarily staying in institutions 
closed for vacation. 

In 2001, we built a new excavation house on the edge of the 
Tigris, where river waters can no longer reach, adjacent to the old 
slaughterhouse on the old road route I mentioned earlier, which 
largely met the needs. We turned the old slaughterhouse into a 
warehouse, workshop and laboratory.

Thanks to this new and favorable environment, we were able 
to invite more experts and employ more workers and students. In 
this way, we were able to create more business groups and work 
on a larger scale. Every evening, we organized “report and evalua-
tion of the day” seminars with excavation team groups, which we 
could not find a chance before.
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Şehir merkezi çevresindeki yerlerde Hasankeyf’e özgü gö-
rünen küçük semt külliyeleri, “Aşağı Şehir” doğu bölgesinde, 
halkın “Cami’ül Mardinike” dediği büyük bir külliye harabesi 
(Resim 6), güneydeki kayalık yükseltilerin eteğindeki yamaç-
larda mağaralardan da yararlanılmış köşk niteliğinde yapılar ve 
Şehir Merkezi batı kenarında bir kilise kalıntısı ortaya çıkardık.

Güneydeki kayalık yükseltilerin yamaçlarına yaslanan şehir 
dokusu artıkları ile bizim ortaya çıkardığımız Şehir Merkezi ara-
sından geçen bir yol, batıda “Kale” girişi önüne, doğuda “Salahiye 
Bahçeleri” denen bağ-bahçe bölgesine uzanıyordu. 

Bu yolun kenarında, “Salahiye Bahçeleri” bölgesinden he-
men önce karşılaştığımız harabe tümseklerinde ekibimizden 
bir iş grubuyla yaptığımız kazılarda 8 tane fırın kalıntısı, büyük 
çökelti havuzu kalıntısı ve atölye tezgâhı kalıntılarıyla bir sera-
mik üretim merkezinin bir bölümünü ortaya çıkardık (Resim 7). 
Fırınların ocak kısmıyla pişirilecek nesneleri ayıran toprak ızga-
ralar, bazılarında da pişirilen sırlı seramik kaplar ve aralarındaki 
“üç-ayaklar” hâlâ durmaktaydı. Burada fırın kalıntıları içinde ve 
çevresinde ele geçen seramik buluntuları, Rakka kökenli ünlü 
kaplara benzemektedir (Resim 8). 

Kökü eskilere uzansa da bulduğumuz bu merkez, yeni ve ya-
kın çağlara kadar çalışmış olmalı. Çünkü “Aşağı ve Yukarı Şehir” 
kazı ve araştırmalarımızda, Milet işi veya İznik işi denen ünlü 
seramik tiplerinden 13.-14. yy. Seladon’larının yerli taklitlerine, 
Anadolu için nadir sayılan minai kap parçasından, Beylikler çağı 
sgrafito kapları tarzında parçalara ve hattâ İran’daki geç devir 
Kaçar tarzına kadar çeşitli geç ve erken tipler veya kopyaları 
bulunmuştur. 

Ayrıca baskı tekniği ile desen işlenen sırsız seramikler için 
desen kalıpları da fırınlar bölgesinde ele geçmiştir (Resim 9).

Heyecan verici buluntu türlerinden biri de başta Konya, Ana-
dolu’da çiçek açan Selçuklu çiniciliğinin klasik tarzlarından lüs-
ter levhalardır.  

“Karşı Yaka” odak noktası olan Zeynel Bey türbesi etrafın-
da ortaya çıkarmaya başladığımız külliye kalıntısı, Karakoyunlu 
ve Akkoyunlu Tebriz’inden Timurî Semerkant’ına kadar İç Asya 
uluslararası kültür çevresinde yeni gelişen “Geç Orta Çağ” tarzı-
nın temsilcileridir (Resim 10). 

Through the excavations in the area, we unearthed small dis-
trict complexes that appear peculiar to Hasankeyf in the areas 
around the city center, the ruins of a large complex called “Cami’ül 
Mardinike” in the eastern region of the “Lower City” (Photo 6), 
buildings in the form of a mansion where caves were used on the 
slopes of the rocky elevations to the south, and ruins of a church on 
the western edge of the city center.

A road passing between the remains of the city texture leaning 
on the slopes of the rocky hills in the south and the City Center we 
uncovered extends in front of the “Kale” entrance in the west and 
to the vineyard-garden area called “Salahiye Gardens” in the east.

We unearthed a section of a ceramic manufacturing center 
with 8 kiln remains, large sediment pool remnants and workshop 
counter remains in the excavations we made with a group of our 
team in the ruin mounds we encountered just before the “Salahiye 
Gardens” area on the edge of this road (Photo 7). The stove parts of 
furnaces, earthen grills separating the items to be cooked, some 
fired glazed ceramic pots, and the “three-feet” between them were 
stil available. The ceramic finds found in and around the furnace 
ruins here resemble the famous vessels of Raqqa origin (Photo 8).

Although its roots go back to old times, the center we found 
must have worked and produced until the new and modern age. 
In our excavations and researches in the “Lower and Upper City”, 
various late and early types or copies have been found ranging 
from the famous ceramic types called Milet or Iznik work to the 
local imitations of the 13th-14th century celadon, from the rare mi-
nai pots piece of Anatolia to pieces in the style of principalities era 
sgrafito pots and even up to the late Qajar style works in Iran.

In addition, pattern molds for unglazed ceramics processed 
with pressure technique were also found in the furnaces (Photo 9).

One of the exciting types of finds is a luster plate, a classical 
style of Seljuk tile making, which originated in Konya and then 
spread to Anatolia. 

The ruins of the complex that we started to unearth around the 
Zeynel Bey mausoleum, which is the focal point of the “Opposite 
Shore”, are the representatives of the newly developed “Late Middle 
Ages” style seen in the Central Asian international culture, from 
Karakoyunlu and Akkoyunlu Tabriz to Timurî Samarkand (Photo 
10).
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Resim 6: Mardinike kazısı
Photo 6: Mardinike excavation
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Resim 7a: Seramik üretim merkezi kalıntısı     Resim 7b: Bir fırın kalıntısı
Photo 7a: Ruin of ceramic production center     Photo 7b: A furnace residues

Resim 8: Fırın harabesinde kalmış kaplar
Photo 8: Ceramic pots found in the furnace residues 
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Resim 9: Fırından çıkan baskı kalıpları ve kaplar
Photo 9: Printing molds and containers unearthed in the furnace
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Resim 10: Zeynel Bey Türbesi çevre kazısı
Photo 10: Zeynel Bey Tomb surrounding excavation
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Çalışmalarımızı “Aşağı Şehir” sınırları dışına da yaymaya 
başladık: Tepesinde “Yukarı-şehir” ile “Büyük Saray” harabesi 
bulunan ve “Kale” denen, sarp uçurumlarla çevrili yekpare kaya 
kütlesinin eteklerinde ve üzerinde araştırmalara giriştik.

“Karşı Yaka” bölgesinde Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Zey-
nel Beyin türbesi ve çevresindeki külliye kalıntılarını, hemen 
onun güneyinde, Dicle kıyısındaki Hamam denen yapıyı, daha 
kuzeyde İmam Abdullah zaviyesi ve büyük bir mağara kilisesini 
temizledik.

Yıkık tarihî köprünün Dicle’nin güney kıyısına bağlandığı 
noktadan anayol sola (doğuya) dönüp Mardin, Suriye tarafına 
yönelirken bir kol da “Aşağı Şehir” güneyindeki duvar gibi ka-
yalık yükseltiler ile “Kale” denen muazzam som kaya kütlesi 
arasındaki keskin yarıktan geçip güneydeki yaylalara uzanıyor-
du. “Kale” aşağı kapısı (1. Kapı) ile çoğu Dicle’ye uçmuş yapıların 
kalıntıları ve “Rızk Camii” bu yol kenarındaydı. 

Yolda biraz ilerleyip “Kale” çevresinde dönmeye başlayınca 
sarp kaya kütlesinin eteklerinde mağara dizileri ve önlerinde-
ki yapı yıkıntılarından oluşan bir manastır külliyesinin artığı ile 
karşılaşmıştık, bu yörede de araştırmalar yaptık. 

“Kale” denen muazzam kaya kütlesinin güneydoğuya, yay-
lalara gittiğini belirttiğim yola ve “Aşağı Şehire” bakan sarp ya-
macında, keskin virajlarla “Yukarı Şehire” tırmanan bir rampa 
bulunmaktaydı. Bu tarihî yolda üç şehir kapısı yapılmıştı: En 
aşağıda, rampa-yolun başlangıcında, önemli kısmı harap olmuş 
1. Kapı vardı. Rampa başlayıp birinci virajı geçince, en gösterişlisi 
olan 2. Kapı, genellikle “Orta Kapı” diye anılmaktaydı. Yıkılma 
tehlikesindeki bu anıtı, yukarıda değindiğim gibi çelik konstrük-
siyonlu askıyla korumaya almıştık. Rampanın bir viraj daha ge-
çip tepeye ulaştığı yerde son ve 3. Kapı yer almaktaydı.  

3. Kapıdan kuzeye, Dicle tarafına dönen bir yol, uçurumla 
çevrili burunda, halkın “Küçük Saray” dediği görkemli bir burca 
ulaşıyordu. Güçlü duvarları blok taş kaplamalı burcun kuzeye 
açılan taş oymalarıyla bezeli penceresi Dicle’yi, “Karşı Yakayı”, 
tarihî köprüyü, köprüden “Kaleye” ve “Aşağı Şehir” tarafına yö-
nelen yolları kontrol etmekteydi. Buranın en önemli gözcü ku-
lesi niteliğindeki burç olduğu belliydi.  

We started to expand our work beyond the boundaries of the 
“Lower City”: We conducted research on and around the foothills 
of a monolithic rock mass surrounded by steep cliffs, called the 
“Castle”, with the ruins of “Upper-city” and “Great Palace” on its top. 

We cleaned the tomb of Zeynel Bey, son of Uzun Hasan from 
Akkoyun, and the ruins of the complex around it, the building 
called Hamam on the banks of the Tigris just south of it, the Imam 
Abdullah lodge and a large cave church in the far north.

From the point where the ruined historical bridge was con-
nected to the southern shore of the Tigris, the main road would 
curve left (east) extending towards Mardin, Syria, while one branch 
passed through the sharp crack between the rocky heights like the 
wall in the south of the “Lower City” and the massive solid rock 
mass called the “Castle” and reached the plateaus in the south. The 
“Castle” lower gate (1st Gate), the ruins of the structures most of 
which had collapsed to the Tigris and the “Rızk Mosque” were lo-
cated on this roadside.

When we proceeded a little on the road and started to turn 
around the “Castle”, we encountered the remains of a monastery 
complex consisting of cave rows and building ruins in front of 
them on the skirts of the steep rock mass, where we also made 
researches around. 

On the steep slope of the enormous rock mass called “Castle” 
facing southeast, the road to the plateaus and the “Lower City”, 
there was a ramp that climbed the “Upper City” with sharp bends. 
Three city gates were built on this historical road: At the bottom, at 
the beginning of the ramp-road, there was Gate 1, most of which 
was destroyed. After the first turn on the ramp was the most spec-
tacular 2nd Gate, often called the “Middle Gate”. As I mentioned 
above, this monument, which is in danger of collapse, was pro-
tected with a steel construction support. After the next turn on the 
ramp was the last and third gate at the top.

A road turning North, towards the Tigris side after the 3rd gate 
leads a magnificent bastion, which the people called the “Little 
Palace”, at the cape surrounded by cliffs. The tower, whose strong 
walls are covered with stone blocks, has a window decorated with 
stone carvings facing to the north, overlooking the Tigris, the “Op-
posite Shore”, the historical bridge, the roads from the bridge to the 
“Castle” and “Lower City”. It was obvious that this place was the 
most important watchtower for the city.



HASANKEYF KAZISI / HASANKEYF EXCAVATION 211

3. Kapıdan “Kale” doğu suru boyunca güneye uzanan yol ise 
“Büyük Saray” harabesi altından geçiyor, dönüp “Yukarı Şehir” 
içine dalıyordu. Burası kaya kütlesinin üstünde yapı harabeleri 
ve doğal biçimlenişlerle epeyce engebeli bir bölgeydi. 

Yukarda söz ettiğim “Aşağı Şehir” güneyindeki kayalık yük-
seltiler ile “Kale” arasındaki yarıktan geçen yol biraz ilerleyince, 
yaylalardan gelen bir kanalın, uçurumdaki kayalara oyulmuş 
bir olukla aşağı indirilmiş; aradaki düzlüğü geçip “Kale” tarafına 
yine kayalara oyulmuş olukla yükseltilmişti. “Yukarı Şehir” ta-
rafına ulaştığı nokta, karşıdaki yaylalardan geliş hizasından daha 
az yüksektir ve büyük bir su deposu kalıntısına açılmaktadır. 
Burada muazzam bir “Sifon” sistemi oluşturup kuru kaya tepe-
sindeki “Yukarı Şehir” halkına taze su getirildiği anlaşılıyor.  

Aslında o muazzam yekpare kaya kütlesi, özel Fransız pey-
nirleri gibi oyuklar ve damar gibi uzayıp dallanan mağaralarla 
doluydu. Dışardan bakınca görünen mağaralar, kayanın o yüzü 
aşındığı için ortaya çıkmıştı. Bunların eskiyenlerine yakın za-
manlarda dışa açılan ev ya da iş yeri kurulmuştu. 

Üstüne “Yukarı Şehir” yerleşen muazzam kaya kütlesi için-
deki damar gibi yayılan oyuklar, asırlar boyunca buraya yerle-
şen insanlar tarafında birbirine bağlanmış, bir “Yer Altı Kenti” 
oluşturulmuştu. Tünel gibi oyuklar yol olmuş, bunlara açılan 
mağaralar konut, işlik olmuş, ahalinin önemli kısmı, “peynir 
içindeki kurtlar gibi” bu dokunun içinde yaşamıştı. Tünel gibi 
mağara yolların bazıları “Yukarı Şehir” yapı aralarına, sokak 
başlangıçlarına veya insan yapısı bir binaya açılıyordu. 

“Küçük Saray” denen görkemli burçtan güneybatıya, sur ka-
lıntılarına paralel uzanan bir yol, asıl saray binasının uçurum 
kenarındaki kuzey cephesine ulaşıyordu. Buraya halk “Büyük 
Saray” diyordu (Resim 11). Yol bu kuzey cephe önünde ilerleyip 
topografyaya uyarak önce güneye kıvrılıyor; Sarayın kuzeyba-
tısından geçerek yine kuzeye dönüyor ve Saraya bitişik “Ulu 
Cami” denen binaya ulaşıyordu. Saray ile Cami arasında o za-
man araştırılamayan bağlantı harap durumdaydı. 

The road running south along the east wall of the “Castle” after 
the 3rd Gate passes below the ruin of the “Great Palace” and enters 
into the “Upper City” with a turn. This was a rather hilly region with 
building ruins and natural formations on top of the rock mass.

When the road passing through the cleft between the rocky 
heights to the south of the “Lower City” and the “Castle” goes a little 
further, a channel coming from the plateaus is seen going down 
through a groove carved into the cliffs and then raising again by a 
groove carved into the rocks on the “Castle” side, passing the plain 
in between. The point where it reaches the “Upper City” side is 
lower than the arrival level from the plateaus opposite and opens 
to the remains of a large water reservoir. It is understood that fresh 
water was brought to the people of the “Upper City” on the top of 
the dry rock, by creating an enormous “Siphon” system here.

In fact, that enormous mass of rock was filled with cavities like 
on special French cheese and caves that stretched out like veins. 
The caves visible outside were exposed because that side of the 
rock was eroded. The old ones of these caves have recently been 
turned into a house or a workplace that opens up to the outside.

The cavities that spread like veins in the enormous rock mass, 
the “Upper City” on top of it,  were connected to each other by the 
locals who settled here for centuries and an “Underground City” 
was created. Hollows like tunnels have become roads, while the 
caves opening to them have turned into residences and work-
shops, and most of the inhabitants here have lived in this texture 
like “warms in cheese”. Some of the cave roads, such as tunnels, 
lead to buildings of the “Upper City”, street entrances or man-made 
buildings. 

A road running from the majestic bastion called “Little Palace” 
to the southwest, parallel to the ruins of the city walls, reach the 
northern facade of the main palace building on the edge of the cliff. 
The people call it the “Great Palace” (Photo 11). The road proceeds 
in front of this north façade and first turns south, conforming to the 
topography, passes through the northwest of the palace, then turns 
north again and reaches the building called the “Grand Mosque” ad-
jacent to the Palace. The link between the palace and the mosque, 
which could not be investigated at that time, was found in ruins.
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Resim 11a: Sağda “Küçük Saray” denen burç, solda köprü ayağı ve Rızk Camii
Photo 11a: The bastion called “Little Palace” on the right, the pillar of the bridge and the Rızk Mosque on the left

Resim 11b: Büyük Saray, sağda Ulu cami
Photo 11b: Great Palace, Ulu mosque on the right
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Bu binanın, Konya Alâeddin Camii, Divriği Kale Camii gibi ör-
nekleri görüldüğü üzere, “Saray Camii” olması da muhtemeldir. 
“Aşağı Şehirde” Koç Camii denen yapının asıl ulu cami olması 
uygun bir varsayımdır. 

3. Kapıdan “Kale” doğu suru boyunca güneye uzanan sonra 
dönüp “Yukarı Şehir” iç yollarına birleşen öteki yol, burada son-
radan türeyen mezarlıktan da geçip “Büyük Saray” harabesini 
kuşatan bir rota ile “Ulu Cami’nin” batısına ulaşmaktaydı. Buraya 
bitişik bir geç devir konağının harabesi de vardı.  

Bu uzunca özetin ayrıntıları “Hasankeyf” kitabımda görüle-
bilir. 

Olanaklarımızın elverişli hâle gelmesiyle daha fazla grup 
oluşturup “Yukarı Şehir” bölgesinde başladığımız, ancak yarım 
kalan kazı ve araştırma şöyle özetlenebilir:

Eski Roma sarayı kalıntıları üzerine inşa edilen “Büyük Sa-
ray” iki katlı olarak görünmekte; aslında üç katlı olduğu anlaşıl-
maktaydı. Zemin kat kısmen kayalara oyularak oluşturulmuştu. 

Kuzeyde toprak üstünde görünen anıtsal kısmındaki kazılar-
da kemer ve tonozlu küçük mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Bu 
mekânlar kare bir avlu veya hol etrafında düzenlenmiştir. Bu 
bölüm harem olmalıdır ve çeşitli dönemlerde çeşitli değişiklik-
ler geçirmiştir. Dicle’ye bakan uçurum kenarındaki kuzey cep-
hesinde, izleri ve mukarnas yuvaları görünen, konsol gibi ge-
nişleyerek ana binadan uzatılan bir çıkma, buraya oturtulan bir 
seyran köşkü bulunduğunu gösterir. Bugün kule veya minare 
kalıntısı sanılan kare prizmal ayak, bu çıkmayı taşıyan çift ayak-
tan sağlam kalanıdır. Bunlar baldaken üzerinde ve hareme bağlı 
seyran köşkünün kalıntılarıdır (Resim 12).            

Kazılar sırasında harabenin güney bölümünün, “Aşağı Şehre” 
bakan doğu kenarında, Roma kalıntısı üzerine kurulan anıtsal 
bir giriş bölümünü ortaya çıkarmaya başladık. 

Kazılarda türkuaz sırlı, sekiz kollu yıldız çinilerle, patlıcan 
moru sırlı haç formlu çiniler bulunmuştur. Hepsi de Konya 2. 
Kılıç Arslan köşkündeki gibi küçük ölçülüdür: 9,5 x 9,5 cm.  (Re-
sim 13).

It is also possible that this building is a “Palace Mosque”, as seen 
in the examples such as Konya Alâeddin Mosque and Divriği Kale 
Mosque. It is an appropriate assumption that the building called 
Koç Mosque in the “Lower City” is the real grand mosque.

The other road, which stretches south along the east wall of the 
“Castle” after the 3rd Gate and then turns into the inner roads of the 
“Upper City”, passes through the cemetery that appeared later and 
reaches the west of the “Grand Mosque” with a route surrounding 
the ruin of the “Great Palace”. There was also the ruin of a late era 
mansion adjacent to it.

Details of this long summary can be seen in my book “Hasan-
keyf”.

The excavation and research that we started in the “Upper City” 
region continued by forming more groups as our facilities became 
available, however, it has remained unfinished. Though, we can 
summarize the works as follows:

The “Great Palace” built on the ruins of the old Roman palace 
appears to have two floors; it was understood that it was actually 
three floors, as the ground floor was partially carved into the rocks.

Arches and small vaulted spaces were unearthed during the 
excavations in the monumental part visible above the ground in 
the north. These spaces are arranged around a square courtyard 
or hall. This section should be a harem and has undergone vari-
ous changes in various periods. On the northern side of the cliff 
overlooking the Tigris, traces and muqarnas burrows are visible, 
and a cantilever extended from the main building by expanding 
like a cantilever shows that there was once a gazebo placed here. 
The square prismatic pillar, which is thought to be the remains of a 
tower or minaret today, is the intact remnant of the double pillars 
carrying this protrusion. These are the remains of the Seyran man-
sion on the baldaken and attached to the harem (Photo 12).

During the excavations, we started to uncover a monumental 
entrance section of the southern part of the ruin, which was built 
on the Roman ruins on the eastern edge facing the “Lower City”.

We also recovered turquoise glazed, eight-armed star tiles and 
eggplant purple glazed cruciform tiles, which were all small, like 
those in the Konya Kılıç Arslan II Pavilion: 9.5 x 9.5 cm. (Photo 13).
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Resim 12a: Baldaken ayağı
Photo 12a: Baldaken pillar

Resim 12b: Büyük Saray, Harem ve önünde seyran köşkü önerimiz
Photo 12b: The Great Palace, the Harem and the proposed mansion in front of it
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Resim 13: Saray çinileri
Photo 13: Palace tiles
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Saray duvarlarında görülen taşçı işaretlerinin Hasankeyf 
köprüsündekilerle aynı özellikte olduğunu belirten A. Gabriel, 
bu yapının da 12. yy. ilk yarısına ait olabileceğini yazmıştır. Ara 
Altun da Artuklu yapı karakterine uyduğunu belirterek Gabriel’i 
desteklemiştir4.

Artuklu Sultanı 2. Kudbeddin Sokman’ın 1200’de bu saray-
dan aşağı düşerek öldüğünü yazan tarihsel kaynaklardan, bina-
nın o yıl mevcut bulunduğunu anlıyoruz5. 

GAP’ın buraya işi çabuklaştırmak için yüksek ödenekler 
göndermesiyle kazımız örnek bir çalışma, kazı evimiz de örnek 
bir araştırma merkezi hâline gelmekteyken, birdenbire gerek 
meslek çevrelerinde gerek Batman valiliğinde herkes Hasan-
keyf âşıkı ve uzmanı oluverdi! Benim tanık olduğum başlıca 
söylemler, “Hep kazı yapmak olmaz ki; bir yandan da koruma 
ve restore etme projeleri yapılmalı”, “Bu kadar geniş bir sit yalnız 
sizin ekibinize bırakılmasa, bir kısmında, örneğin kale’de de biz 
çalışsak” ve “Vilâyet merkezimizde böyle güzel bina yok, bura-
da bize de yer verseniz” şeklinde özetlenebilir.

2003’te “Hasankeyf, Üç Dünyanın Buluştuğu Kent” adlı, Ha-
sankeyf’in geçmişini ve yaptığımız çalışmaları anlatan kitabım 
İş Bankası Kültür Yayını olarak basıldı. Bu bildiride anlattıklarım 
ayrıntı ve kaynaklarıyla bu kitapta bulunabilir.   

Ana çizgileriyle özetlediğim bu olaylar sırasında, 2003 yı-
lında yerel idareden Kültür ve Turizm Bakanlığına benim hak-
kımda “Bu adam bu kadar iş ve masraf yapılmasına nasıl karar 
verebiliyor?” mealinde bir yazılı müracaat yapıldı. 

Müsteşar Yardımcısı yukarda belirtilen “üç imzalı protokol” 
uyarınca bunun doğru olduğu mealinde yanıtladı. Buna rağmen 
kazı ödeneğinin havale edildiği bankanın bunu bize ve iş yapan-
lara ödemesi durduruldu. 2004’te bana hiç bildirimde bulun-
madan başka bir kişi kazı ile görevlendirildi. Ardından (2005) 
yukarda değindiğim yetkililer beni söz konusu ödenekleri kul-
landığım için mahkemeye verdi. 2006’da Mahkeme benim hak-
lı, davacı makamın haksız olduğuna karar verdi. Ne var ki artık 
Hasankeyf ile ilgim bitmişti.  

4- Albert Gabriel, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale I, II, Paris 1940, 
s.62-63; Ara Altun, Anadolu Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul 1978, 
s. 211. 

5- Arık, a.g.e., s. 102. 

Stating that the stonemason signs seen on the palace walls are 
the same as the ones on the Hasankeyf bridge, A. Gabriel argues 
that this building may belong to the first half of the 12th century. 
Ara Altun also supports Gabriel by stating that it suits to the Artuklu 
building character4.

We understand from the historical sources that the Artuklu 
Sultan Kudbeddin Sokman II fell down from this palace and died 
in 12005. 

Our excavation became an exemplary study and the excava-
tion house an exemplary research center thanks to the GAP’s high 
funds sent to speed up the work, and suddenly everyone in the 
professional circles and the governorship of Batman began to take 
an eager interest in Hasankeyf, evaluating the works like experts!  
Some of the discourses I witnessed are; “The works should not be 
confined to merely excavations; but, conservation and restoration 
projects should be carried out as well”, “If only such a large site was 
not offloaded only to your team, we chould work in some parts, for 
example the castle” and “There is no such beautiful building in our 
town center, if only we could accommodate here with you”. 

In 2003, my book titled “Hasankeyf, The City Where Three 
Worlds Meet”, describing the past of Hasankeyf and our work, was 
published by İşbank Culture Publication. The details and sources I 
have told in this paper can be found in this book.

During these events which I have outlined here, in 2003, the 
local administration sent a written application to the Ministry of 
Culture and Tourism, questioning “How can this man decide to do 
so much work and go to great expense?”.

The Deputy Undersecretary replied that this was true in ac-
cordance with the “three-signed protocol”. Despite this, the bank 
to which the excavation allowance was transferred has stopped 
paying to us and those doing business. In 2004, another person 
was assigned to excavate without notifying me. Then (2005), the 
authorities I mentioned above took me to court for using the funds 
in question. In 2006, the Court decided that I was right and the par-
ty plaintiff was wrong. However, my connection with Hasankeyf 
was already over now.

4- Albert Gabriel, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale I, II, Paris 1940, 
s.62-63; Ara Altun, Anadolu Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul 1978, 
p. 211.

5- Arık, ibid., p. 102.
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ANİ SARAYLARI

Öz

Ani, Kars’a 43km mesafede, günümüzde Türkiye-Ermenis-
tan sınırını oluşturan Arpaçay’ın batı kıyısında yer alan önemli 
bir Orta Çağ metropolüdür. Şehir 961-1045 yılları arasında Bag-
rati Krallığı’nın başkentidir. Bagratilerin yıkılmasından sonra da 
dini ve ticari bir merkez olarak gelişen şehirde birçoğu anıtsal 
ölçekte çok sayıda yapı bulunmaktadır. Bu yapıların önemli bir 
kısmını dini, ticari ve sosyal yapılar oluşturur. Ani bu yapıların 
yanı sıra konut mimarlığı açısından da önemli bir merkezdir. 
Şehirde çok sayıda konutun yanı sıra bugünkü tespitlerimize 
göre dört adet saray mevcuttur. Bu çalışmada Ani’deki İç Kale 
Sarayı, I ve II Numaralı konut ile Selçuklu Sarayı olarak adlandı-
rılan konutlar tanıtılarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ani, Saray, Selçuklu Sarayı, Konut Mi-
marisi

Kars’a bağlı Ocaklı köyü sınırları içerisinde, Aras nehrinin bir 
kolu olan Arpaçay’ın batı kıyısında konumlanan Ani’nin kuzey-
doğusundan Tatarcık, batı ve güneyinden ise Bostanlar deresi 
akmaktadır. Şehir bu akarsularca biçimlenen derin vadilerin 
oluşturduğu üçgen görünümünde bir yapıya sahiptir1.

Arkeolojik araştırmaların sonuçlarına göre şehrin tarihi Er-
ken Tunç Çağı’na kadar geri gitmektedir. Elimizdeki bilgilere 
göre 4. yüzyılda küçük bir kale yerleşimi olarak Kamsaraganlar 
sülalesinin elinde bulunan şehrin önem kazanması, 961 yılında 
Bagrati Krallığı’nın başkenti olması ile başlar. III. Aşot, Bagrati 
Krallığı’nın başkentini Kars’tan önce Dvin’e, buranın Şeddadi 
baskısı altında kalması ile de 961 yılında küçük bir kale-şehir 
olan Ani’ye taşımıştır. Böylece Ani, Şirak (Şüregel)2 bölgesinin 
merkezi bir şehri konumuna yükselmiş ve gelişmeye başla-
mıştır. 1045 yılında Bizans yönetimine giren şehir, 1064 yılında 

1- Şehrin jeolojik yapısı için bk. Cemal Sevindi, “Tarihi Anı Şehri’nin (Kars) Kuruluş ve 
Gelişim Süreciyle İlgili Coğrafi Bir Analiz”, Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Ha-
yati Doğanay, Ankara 2015, s. 571-592. Çalışmamızda kullanılan şehir planı kazı sırasın-
da Fransız topograflarca hazırlanmıştır. 

2- Şirak bölgesi için bk. Mehmet Özmenli, “Ortaçağ’da Şüregel’in Tarihi Coğrafyası”, 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, Adıyaman 2012, s. 159-173.

ANI PALACES

Abstract

Ani is an important medieval metropolis located on the 
western shore of Arpaçay river which forms the Turkish-
Armenian border. It is 43 kilometers far from Kars city of today’s 
Turkey. The city was the capital of Bagratid Kingdom between 
961-1045. After the collapse of Bagratid Kingdom, the city 
continued its progess both as a religious and commercial center 
and hosted a number of monumental structures. Along with these 
monumental buildings, Ani was an important place because of its 
domestic architecture as well. According to our research, there 
were also four palaces in the city apart from these domestic 
buildings. In this study, the Ic Kale Palace, the houses labeled as I 
and II, and the Seljuk Palace have been introduced and evaluated.

Key Words: Ani, Place, Seljuk Palace, House Architecture

The Tatarcık stream flows from the northeast of Ani, which is 
located on the west coast of Arpaçay, a tributary of the Aras river, 
within the boundaries of the village of Ocaklı in Kars, and the 
Bostanlar stream flows from the west and south. The city has a 
triangular structure formed by deep valleys formed by these rivers1.

According to the results of archaeological researches, the 
history of the city goes back to the Early Bronze Age. According 
to the information we have, the city ruled under the Kamsaragans 
family as a small castle settlement in the 4th century, began to gain 
importance when it became the capital of the Bagrati Kingdom in 
961. Ashot III moved the capital of the Bagrati Kingdom to Dvin 
before Kars and later to Ani, a small castle-city in 961, when this 
place was under the pressure of Shaddadi. Hence, Ani rose to the 
position of a central city in the Şirak2 (Şüregel) region and started 
to develop thereafter. The city, which came under Byzantine rule 
in 1045, was conquered by Alpaslan in 1064 as its administration 

1- For the geological structure of the city see. Cemal Sevindi, “Tarihi Anı Şehri’nin (Kars) 
Kuruluş ve Gelişim Süreciyle İlgili Coğrafi Bir Analiz”, Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür 
Prof. Dr. Hayati Doğanay, Ankara 2015, pp. 571-592. The city plan used in our study was 
prepared by French topographers during the excavation. 

2- For the Şirak region see. Mehmet Özmenli, “Ortaçağ’da Şüregel’in Tarihi Coğrafyası”, 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, Adıyaman 2012, pp. 159-173.
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Alpaslan tarafından fethedilmiş ve yönetimi Şeddadilere veril-
miştir. Şehir 1123-1229 yılları arasında Gürcü, 1229-1344 yılları 
arasında ise Moğol hakimiyeti altında kalmıştır.  Ani 14. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra önemini kaybetmiştir 3.

Bugünkü bilgilerimize göre 9. yüzyıldan sonra idari dini ve 
ticari bir merkeze dönüşen Ani’de İçkale veya Kamsaragan Sa-
rayı, I ve II Numaralı konutlar ile Baron, Bagrati veya Selçuklu 
Sarayı olarak adlandırılan dört saray bulunmaktadır (Çizim 1)4. 

1. İçkale/Kamsaragan Sarayı: 

Ani’deki saraylardan en erken tarihli olanı içkalenin kuzey 
kesiminde yer alan saraydır. Bir bölümü sur duvarları üzerinde 
bulunan sarayın inşa tarihi bilinmemekle birlikte ilk evresinin 
Urartu dönemine kadar geri gittiği ileri sürülmektedir.  Urar-
tulardan sonra bölgeye hâkim olan Kamsaraganlar Urartu sur 
ve kalıntılarını da kullanarak 7. yüzyılda kendi saraylarını inşa 
etmiş olmalıdırlar. Sarayda tespit edilen farklı malzeme kulla-
nımı ve teknik özellikler yapının 14. yüzyıla kadar kullanıldığını 
göstermektedir. Büyük bir olasılıkla fetihten sonra şehrin Müs-
lüman yöneticileri olan Şeddailer de yönetim merkezi olarak bu 
sarayı kullanmıştır (Fotoğraf 1)5.

Farklı tarihlerde yapılan ilavelerle günümüzdeki halini alan 
saray plan olarak simetrik bir şema yansıtmaz. Zemin seviye-
sinde günümüze ulaşan saray doğu-batı yönünde uzayan bir 
koridorun iki yanında yer alan düzensiz mekanlardan oluşur. 
Mekânların çoğunun işlevi bilinmemektedir. Sarayın sur duvar-
larından yararlanılarak inşa edilen kuzeydeki bölümleri seyir 
imkânı sunması nedeniyle idari birimler olarak kullanılmış ol-
malıdır (Çizim 1-2, Fotoğraf 2). 

3- Ani tarihi için bk. W. Barthold, “Ani”, İA, I, s. 435-437; Fahrettin Kırzıoğlu, Ani Şehri Ta-
rihi 1018-1236, Ankara 1982; Pars Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, İstanbul 1984; Beyhan Ka-
ramağaralı, “Ani”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, I, İstanbul 1997, s. 102-103; Oktay Bel-
li, “Erken Demir Çağı’nda Ani”, Uluslararası Kars 2. Kent Kurultayı, Kafkasya’da Ortak 
Geleceğimiz Sempozyumu (24-26 Eylül 2004) Bildiriler Kitabı, İstanbul 2007, s. 76-91.

4- Çalışmada kullanılan fotoğraflar Beyhan Karamağaralı’nın kazı arşivinden alınmıştır.

5- Sarayın Müslümanlar tarafından kullanımı sırasında Saray Kilisesi’nin işlevinin de-
ğiştirildiği ve bir süre hamam olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir. Bk. N. Y. Marr, Ani 
Knijnaya İstoriya Goroda i Raskopki na Meste Gorodişça, Moskova 1934, s. 50.

was given to the Shaddadids. The city remained under Georgian 
rule between 1123-1229 and Mongolian rule between 1229-1344. 
Ani lost its importance after the second half of the 14th century3.

According to our current knowledge, there are Ickale or 
Kamsaragan Palace, the houses numbered I and II, and four 
palaces called Baron, Bagrati or Seljuk Palace in Ani, which 
turned into an administrative, religious and commercial center 
after the 9th century (Drawing 1)4. 

1. Ickale/Kamsaragan Palace: 

The earliest of the palaces in Ani is the one located in the 
northern part of Ickale. Although the construction date of the 
palace, a part of which is on the city walls, is unknown, it is 
suggested that its first phase goes back to the Urartu period. 
Kamsaragans, who dominated the region after the Urartians, 
must have built their own palaces in the 7th century, using the 
Urartian city walls and ruins. The use of different materials and 
technical features identified in the palace show that the building 
was used until the 14th century. Most probably, after the conquest, 
the Shaddais, the Muslim rulers of the city, also used this palace 
as their administrative center (Photo 1)5.

The palace, which took its current form with the additions 
made on different dates, does not reflect a symmetrical scheme 
as a plan. The palace, which reached today at ground level, 
consists of irregular spaces on both sides of a corridor extending 
in the east-west direction. The functions of most of the spaces 
are unknown. The northern sections of the palace built using the 
city walls should have been used as administrative units, as they 
allow viewing (Drawing 1-2, Photo 2).

3- About the history of Ani see. W. Barthold, “Ani”, İA, I, s. 435-437; Fahrettin Kırzıoğ-
lu, Ani Şehri Tarihi 1018-1236, Ankara 1982; Pars Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, İstanbul 
1984; Beyhan Karamağaralı, “Ani”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, I, İstanbul 1997, p. 
102-103; Oktay Belli, “Erken Demir Çağı’nda Ani”, Uluslararası Kars 2. Kent Kurultayı, 
Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz Sempozyumu (24-26 Sep. 2004) Bildiriler Kitabı, İstan-
bul 2007, pp.76-91.

4- The photographs used in the study were taken from the excavation archive of Beyhan 
Karamağaralı.

5- It is claimed that the function of the Palace Church was changed during the use of the 
palace by Muslims and it was used as a bath for a while. See. N. Y. Marr, Ani Knijnaya 
İstoriya Goroda i Raskopki na Meste Gorodişça, Moskova 1934, p. 50.
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Çizim 1- Ani şehir planı
Drawing 1- City Plan Of Ani
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Fotoğraf 1- İçkalenin kuzeyden görünümü
Photo1- The view of Ickale from the north

Fotoğraf 2- İçkale Sarayı’nın günümüzdeki durumu
Photo 2- Current view of Ickale Palace
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Çizim 2- İçkale Sarayı, plan
 Drawing 2- Plan of Ickale Palace 
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2. I Numaralı Konut: 

Şehrin yaklaşık orta kısmında, Ani Katedrali’nin kuzeybatı-
sında, Büyük Hamam’ın güneydoğusunda yer almaktadır. Yapı 
toprak altında iken 1991 yılında Beyhan Karamağaralı başkanlı-
ğında yürütülen kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır6. Yapının 
tarihi ve aidiyeti hakkında elimizde kesin bir veri bulunmamak-
tadır. Ancak kazılarda ele geçen küçük buluntular ve plastik 
parçalar ile Büyük Hamam’a olan yakınlığı dikkate alındığında, 
yapının Müslümanlara ve 11-12. yüzyıllara ait olduğunu söyle-
mek uygun olacaktır. Yapının eyvanında yer alan depoların ben-
zerleri Ani’de Müslümanlara ait olduğu kesine yakın bir şekilde 
saptanan II Numaralı Konut’ta yer almaktadır. Ayrıca konutun 
bulunduğu alanın aşağıda anlatılacağı üzere bir site şeklinde ve 
korunaklı olmasını, bu alanda oturanların Müslüman kimlikle-
riyle açıklamak mümkündür (Fotoğraf 3, Çizim 1). 

Yapıya biri kuzeyde, diğeri güneyde bulunan iki kapıdan gi-
rilmektedir7. Yapının güney kapısı doğu-batı yönünde uzanan 
zemini sal taşı döşeli, kenarlarda oturmak için sekiler bulunan 
bir sokağa açılmaktadır. Sokak yaklaşık 37,50m uzunluğunda, 
2.60-3.90m arasında değişen genişliktedir. Sokağın güney ta-
rafında başka konutlara ait olduğu anlaşılan girişler tespit edil-
miştir. Bu şekliyle sokağı ve çevredeki yapılaşmayı bir site, ele 
aldığımız konutu da sitenin bir parçası olarak değerlendirmek 
gerekir. Sokağın doğu ucundaki kapı açıklığı sokağa girişlerin 
kontrol altında tutulduğunu göstermektedir. Yapının ana giri-
şinin kuzeydeki kapı olduğu, güneydeki kapının ise daha çok 
sokağa çıkmak için kullanıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 4-5, 
Çizim 3).

Konut kısmen toprak altına inşa edilmiştir. Yapıya girişlerin 
sağlandığı kuzeydeki ana giriş cephenin yaklaşık eksenindedir. 
Girişin taçkapı şeklinde düzenlendiği açıklığın iki yanında tespit 
edilen profilli taşlardan anlaşılmaktadır. Taçkapıdan bir merdi-
venle yaklaşık kare planlı bir geçiş mekanına inilir. Bu mekânın 
güneyindeki açıklık ile avluya, doğudaki açıklık ile de L şeklinde 
güneye doğru genişleyen bir odaya geçilmektedir. Odanın batı-
sında bir sahanlık ve merdiven mevcuttur. Merdivenle ulaşılan 
kemerli bir açıklıktan yapının kuzey beden duvarının önüne ve 
toprağın altına inşa edilen bir dehlize girilmektedir. Yapı zemi-

6- Beyhan Karamağaralı, “1992-1994 Ani Kazıları”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 29 
Mayıs-2 Haziran 1995 Ankara, Ankara 1996, s. 493-512; “1995 Yılı Ani Kazıları”, XVIII. 
Kazı Sonuçları Toplantısı II, 27-31 Mayıs 1996 Ankara, Ankara 1997, s. 577-589.

7- Yapı kuzey-güney aksından 45 derece eğimli olarak konumlanmıştır. Planda girişle-
rin bulunduğu yönler bu nedenle kuzey ve güney olarak kabul edilmiştir.

2. The House Number I:

It is located approximately in the middle of the city, northwest 
of Ani Cathedral, and southeast of the Great Bath. When the 
building was under the ground, it was unearthed in 1991 during 
the excavations conducted under the direction of Beyhan 
Karamağaralı6. We do not have certain data about the history and 
ownership of the building. However, considering the small finds 
and plastic pieces uncovered in the excavations and its proximity 
to the Büyük Hamam (Bath), it would be appropriate to say that it 
belongs to Muslims and dates back to the 11th and 12th centuries. 
Similar to the storages in the iwan of the building are located in 
House Number II, which was determined to belong to Muslims in 
Ani. In addition, the area where the residence is located is in the 
form of a site and protected owing to the Muslim identities of the 
inhabitants (Photo 3, Drawing 1).

The building is entered through two gates, one in the north 
and the other in the south7. The south door of the building opens 
to a street paved with flat stones and benches to sit on the sides. 
The street is approximately 37.50 meters long and 2.60-3.90 
meters wide. Entrances that seem to belong to other houses were 
found on the south side of the street. As it stands, it is possible to 
evaluate the street and the surrounding construction as a site, 
and the house we deal with as a part of the site. The door opening 
at the east end of the street shows that the entrances to the street 
are kept under control. It is understood that the main entrance of 
the building is provided with the door in the north, and the door 
in the south is mostly used for getting into the street (Photo 4-5, 
Drawing 3). 

The house was partially built underground. The main 
entrance to the north, where the entrances to the building are 
provided, is near the axis of the facade. It is understood from 
the profiled stones found on both sides of the opening that the 
entrance was arranged as a portal. A ladder from the portal leads 
down to an approximately square-planned passage space. The 
opening in the south of this space leads into the courtyard, and 
with the opening in the east, a room that expands in an L-shape 
towards the south is accessed. There is a landing and a staircase 
to the west of the room. An arched opening reached by stairs 

6- Beyhan Karamağaralı, “1992-1994 Ani Kazıları”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 29 
May-2 June 1995 Ankara, Ankara 1996, pp. 493-512; “1995 Yılı Ani Kazıları”, XVIII. Kazı 
Sonuçları Toplantısı II, 27-31 May 1996 Ankara, Ankara 1997, pp. 577-589.

7- The building is positioned at 45 degrees inclination from the north-south axis. The 
directions with the entrances in the plan are therefore considered as north and south..
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Fotoğraf 3- I Numaralı konutun bulunduğu bölgede ele geçen lüster seramik
 Photo 3- Luster ceramics found in the area where the house number I is located

Çizim 3- I Numaralı Konut, plan (Karamağaralı 1996)
Drawing 3- The Plan of The House Number I, (Karamağaralı 1996)
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ni ile dehliz arasında yaklaşık 1.5m seviye farkı vardır. Dehliz 
yapının doğu köşesinden başlayarak batıya doğru 24.70m de-
vam etmektedir. Dehlizin bazı bölümleri beşik, bazı kısımları ise 
düz tonozludur. Tonozların kuzey taraflarında dehlizi aydınlatan 
mazgal şeklinde açıklıklar vardır (Fotoğraf 6-9). 

Giriş mekanının güneyinde doğu-batı yönünde dikdörtgen 
planlı ve zemini sal taşı döşeli bir avlu bulunmaktadır. Avlunun 
kuzey duvarında, giriş açıklığının doğusunda bir niş, kuzey du-
varın yaklaşık 1.5m güneyinde ise devşirme iki sütun kaidesi 
tespit edilmiştir. Avlunun doğu ve batısında yamuk planlı birer 
oda, güneyinde bir eyvan, eyvanın doğusunda ise avlunun gü-
neyindeki mekanlarına geçişi sağlayan bir koridor vardır. Eyvan 
kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olup avludan yaklaşık 
0.45m’lik bir kademe oluşturmaktadır. Zemini büyük boyutlu 
sal taşları ile kaplanan eyvanda daire biçimli ağızları olan yakla-
şık 4m derinliğinde kare planlı ve eş boyutlu dört adet depo tes-
pit edilmiştir. Depo duvarları düzgün kesme taş örgüye sahiptir 
(Fotoğraf 10). 

Eyvanın doğusundaki koridor hafif kırılarak konutun güney 
beden duvarı önündeki merdivenlere kadar devam etmektedir. 
Merdivenlerle yapının güneyindeki sokağa çıkılır. Koridorun 
doğu kısmında, koridora açılan yamuk planlı ikinci bir eyvan 
ile kuzey-güney yönünde düzgün olmayan dikdörtgen plan-
lı bir oda yer almaktadır. Eyvan zemini yaklaşık 0.25 m kadar 
yüksek tutularak koridor zemininden ayrılmıştır. Odanın doğu 
duvarında yaklaşık eksende, ocak olduğu değerlendirilen bir 
niş vardır. Koridorun batısında kuzey-güney yönünde dikdört-
gen planlı üçüncü bir eyvan vardır. Zemini koridordan yaklaşık 
0.50m daha yüksek olan eyvanın batı duvarı önünde bir seki 
yer almaktadır. Eyvanın güneydoğusunda ise sokağa çıkışı sağ-
layan merdivenler konumlanmıştır (Fotoğraf 11-13).  

Kazılar sırasında avludaki iki sütun kaidesi dışında örtüye 
dair bir veri tespit edilememiştir. Bu nedenle örtünün ahşap ol-
duğu anlaşılmaktadır. 

leads into a corridor built under the ground and in front of the 
northern main wall of the building. There is approximately 1.5m 
level difference between the building floor and the corridor. The 
tunnel starts from the east corner of the building and continues 
for 24.70m towards the west. Some parts of the vault are cradle 
vaulted while other parts are flat vaulted. On the northern sides 
of the vaults are loophole-like openings that illuminate the 
corridor (Photo 6-9). 

In the south of the entrance space is a rectangular courtyard 
paved with a flat stone in the east-west direction. A niche was 
found on the north wall of the courtyard and in the east of the 
entrance opening, and two spolia bases were found about 1.5m 
south of the northern wall. There are trapezoidal rooms in the 
east and west of the courtyard, an iwan in the south, and a 
corridor in the east of the iwan that provides access to the spaces 
in the south of the courtyard. The iwan has a rectangular plan 
in the north-south direction and forms a level of approximately 
0.45m from the courtyard. Four storages with a square plan of 
approximately 4m depth and equal size with circular gaps were 
found in the iwan, whose floor is covered with large flagstones. 
The walls of the warehouse are built of cut stone (Photo 10).

The corridor to the east of the iwan is slightly curved and 
continues up to the stairs in front of the south wall of the house. 
The stairs lead to the street in the south of the building. In the 
eastern part of the corridor, there is a second trapezoidal iwan 
opening to the corridor and an irregular rectangular room in 
the north-south direction. The iwan floor is separated from the 
corridor floor by keeping it about 0.25 m high. On the eastern 
wall of the room, there is a niche on the similar axis, which is 
considered to be a hearth. There is a third rectangular iwan in the 
north-south direction to the west of the corridor. There is also a 
bench in front of the west wall of the iwan, whose floor is about 
0.50m higher than the corridor. The stairs leading to the street 
are located in the southeast of the iwan (Photograph 11-13).

During the excavations, no data could be found about the 
cover except for the two column bases in the courtyard, which 
indicates that the cover must have been wooden.
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Fotoğraf 5- I Numaralı Konut, konutun bulunduğu sokağın batıdan görünümü
Photo5- The House Number I, view from the west of the street where the house is located

Fotoğraf 4- I Numaralı Konut, konutun bulunduğu sokağın doğudan görünümü
Photo 4- The House Number I, view from the east of the street where the house is located

Fotoğraf 6- I Numaralı Konut, konut kuzey girişi ve avlunun güneyden görünümü
Photo 6- The House Number I, the north entrance and courtyard view from the south
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Fotoğraf 7- I Numaralı Konut, dehliz girişi
Photo 7- The House Number I, the tunnel entrance
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Fotoğraf 8- I Numaralı Konut, dehliz
Photo 8- The House Number I, the tunnel

Fotoğraf 9- I Numaralı Konut, avlunun kuzey duvarındaki niş ve sütun kaidesi
Photo 9- The House Number I, the niche and column base in the north wall of the courtyard

Fotoğraf 10- I Numaralı Konut, avlu ve eyvanın kuzeyden görünümü
Photo 10- The House Number I, view of courtyard and iwan from the north
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Fotoğraf 12- I Numaralı Konut, koridorun doğusundaki odadaki ocak nişi
 Photo12- The House Number I, hearth niche in the room east of the corridor

Fotoğraf 11- I Numaralı Konut, koridor, sokağa çıkan merdiven ve iki yandaki odalar
Photo 11- The House Number I, the corridor, the staircase to the street and the rooms on either side

Fotoğraf 13- I Numaralı Konut, güneyden görünüm
Photo 13- The House Number I, view from the south
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3. II Numaralı Konut: 

Beyhan Karamağaralı tarafından 1993-1996 yılları arasında 
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan konut Manuçehr Camii’nin 
önünden geçerek İç Kale’ye doğru devam eden yolun batısında, 
camiye yaklaşık 75 m mesafede yer almaktadır8. Yapının inşa 
tarihi ve aidiyeti hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak yapının 
duvarlarında tespit edilen fresk kalıntılarındaki celi sülüs hatlı 
Arap alfabeli yazılar ile motifler konutun Müslüman bir kullanı-
cıya ait olduğunu göstermektedir. Bu verilerden hareketle yapıyı 
Ani’de Müslümanların etkin olduğu 11-12. yüzyıla tarihlemek uy-
gun olacaktır (Çizim 1).  

Kazısı henüz tamamlanmayan konut simetrik bir düzenle-
meye sahip değildir. Konuta girişler güney cepheden, eksenin 
batısındaki eyvandan sağlanmaktadır. İki yan duvarı önünde 
oturma sekileri bulunan eyvandan kuzey-güney yönünde dik-
dörtgen planlı bir geçiş mekânına girilmektedir. Geçiş mekanı-
nın doğusunda; kuzeyde düzensiz planlı küçük bir mekân, gü-
neyde ise doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı bir oda vardır. 
Konutun en prestijli odalarından bir olan bu odanın doğu duvarı 
ekseninde yan kısımlarında sekiler bulunan bir ocak nişi yer 
almaktadır. Adeta bir sahanlık gibi düzenlenen giriş kısmından 
sonra oda zemini kademe yaparak yükselmektedir (Fotoğraf 14-
18, Çizim 4).

Geçiş mekanının kuzey duvarındaki açıklıktan avluya giril-
mektedir. Doğu batı yönünde düzgün olmayan dikdörtgen planlı 
avluda dört adet devşirme sütun kaidesi ile avlunun doğu duva-
rında eksenin güneyinde bir niş tespit edilmiştir. Avlunun kuze-
yinde kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı bir eyvan vardır. 
Zemini büyük boyutlu sal taşları ile kaplanmış olan eyvanda 
daire şeklinde ağızları olan yaklaşık 4 m derinliğe sahip kare 
planlı ve eş boyutlu dört adet depo tespit edilmiştir. Eyvanın iki 
yanındaki birer giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıklardan 
batıdakiyle geçilen mekânın kazısı henüz yapılmamıştır. Doğu-
daki açıklıktan doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı bir odaya 
geçilmektedir. Odanın kuzey, güney ve doğu duvarının önlerin-
de oturma sekileri vardır. Odanın doğu duvarının kuzeyindeki 
açıklıkla batıda yer alan ikinci bir odaya geçilir. Yaklaşık kare 
biçimli bu odanın güney duvarı önünde bir seki yer almaktadır. 
Tarihleme kısmında belirttiğimiz fresk parçaları bu odanın gü-
ney duvarında tespit edilmiştir. Avlunun güneydoğusunda biri 

8- Bk. Beyhan Karamağaralı, “1992-1994 Ani Kazıları”, s. 493-512; B. Karamağaralı, “1995 
Yılı Ani Kazıları”, s. 577-589.

3. The House Number II: 

The house unearthed by Beyhan Karamağaralı during the 
excavations between 1993-1996 is located in the west of the 
road that passes in front of the Manuçehr Mosque and continues 
towards Ic Kale, at a distance of approximately 75 m from the 
mosque8. There is no exact information about the construction 
date and ownership of the building. However, on the fresco 
remains found on the walls of the building, the Arabic alphabet 
inscriptions and motifs in celi thuluth show that the house 
belongs to a Muslim user. Based on these data, the building was 
established in the 11th-12th century, when Muslims were active 
in Ani (Drawing 1).

The house, which has not been excavated yet, does not 
have a symmetrical arrangement. Entrance to the residence is 
provided from the south facade, from the iwan to the west of 
the axis. The iwan has sitting benches in front of its two side 
walls, and a rectangular planned passage is entered in the north-
south direction. To the east of the transition area is an irregularly 
planned small room in the north, and a rectangular room in the 
east-west direction in the south. This room, which is one of the 
most prestigious rooms of the residence, has a hearth niche on 
the axis of the east wall with benches on the sides. After the 
entrance, which is arranged like a landing, the floor of the room 
rises gradually (Photo 14-18, Drawing 4).

The courtyard is entered through the opening in the north wall 
of the passage space. Four spolia column bases and a niche in the 
south of the axis on the east wall of the courtyard were found in 
the courtyard with an irregular rectangular plan in the east-west 
direction. There is a rectangular planned iwan in the north-south 
direction to the north of the courtyard. In the iwan, whose floor 
is covered with large flagstones, four storages of equal size and 
square plan with a depth of approximately 4 m with circular gaps 
were found. There is one entrance opening on both sides of the 
iwan. The excavation of the space that leads to the west opening 
has not been done yet. A rectangular planned room is accessed 
from the eastern opening in the east-west direction. There are 
sitting benches in front of the north, south and east walls of 
the room. The opening to the north of the east wall of the room 
leads to a second room in the west. There is a bench in front of 
the south wall of this approximately square-shaped room. The 

8- See. Beyhan Karamağaralı, “1992-1994 Ani Kazıları”, pp. 493-512; B. Karamağaralı, 
“1995 Yılı Ani Kazıları”, pp. 577-589.
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Fotoğraf 14- II Numaralı Konut, kuzeydoğudan genel görünüm
 Photo 14- The House Number II, general view from the northeast

Çizim 4- II Numaralı Konut, plan (Karamağaralı 1996)
Drawing 4- The Plan of House Number II, (Karamağaralı 1996)

Fotoğraf 15- II Numaralı Konut, giriş eyvanı, güneyden görünüm
 Photo15- The House Number II, entrance iwan, view from the south
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güney, diğeri batı duvarda birer giriş açıklığı vardır. Kısmen ka-
zılan doğudaki mekânda bir ocak nişi tespit edilmiştir. Avlunun 
doğusunda yamuk planlı bir oda bulunmaktadır. Kuzey duvarı 
önünde seki bulunan odanın doğu duvarı eksenindeki bir kapı 
ile doğusundaki diğer bir odaya geçilmektedir. Yamuk planlı 
odanın güney duvarı önünde bir seki, kuzey duvarı önünde ise 
toprağa gömülmüş küpler tespit edilmiştir (Fotoğraf 19-23).

Kazılar sırasında avludaki dört adet sütun kaidesi dışında 
yapının örtüsüne dair bir veri tespit edilememiştir. Bu nedenle 
örtünün ahşap olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 20). 

4. Selçuklu Sarayı: 

Ani’deki saraylar içerisinde en çok tanınanı kuşkusuz Sel-
çuklu Sarayı veya Bagrati Sarayı olarak bilinen yapıdır. Saray 
konumu ve taç kapı düzenlemesiyle 19. yüzyıldan itibaren Ani’yi 
ziyaret eden birçok seyyahın dikkatini çekse de seyahatna-
melerde saray hakkında fazla bilgi verilmemiştir9. Ani’nin ku-
zeybatısında, Bostanlar Deresi ile Kars Kapısı arasında yer alan 
sarayın tarihi ve aidiyeti tartışmalıdır. Yapının bulunduğu alanı 
sınırlayan surların II. Simbat (977-989) döneminde yapılmış ol-
ması nedeniyle saray için önerebilecek en erken tarih 11. yüzyılın 
başlarıdır. Ancak yapının taç kapısı ile avlusundaki nişte görülen 
üslup dikkate alındığında bu tarihin daha geç bir döneme, 12-13. 
yüzyıllara çekilmesi uygun olacaktır10.  Yapının aidiyeti ve inşa 
tarihi bilinmese de İslam sanatının etkilerini taşıdığını söylemek 
yanlış olmayacaktır (Çizim 1). 

9- Bk. Robert Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, etc., 
during the years 1817, 1818, 1819 and 1820, I, London 1821, s. 169-175; William John Ha-
milton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia: with some account of their an-
tiquities and geology,  I, London 1842, s. 197-202; Ch. Texier, Description de l’Armenie, la 
Perse et la Mesopotamie, Paris 1842, s. 91-126; A. N. Muravyev, 1848, Gruziya i Armeniya 
II, Sent Petersburg 1848, s. 259-262; M. Brosset, Les Ruines d’Ani Capitale de l’Arménie 
Sous Les Rois Bagratides, Aux Xe et XIe S; Histoire et Description, II, St Petersbourg 1861; 
H. F. B. Lynch, Armenia, Travels and Studies, New York ve Bombay 1901, s. 334-377.

10- Taç kapıda görülen sekiz kollu yıldız ve haç şeklindeki düzenlemeler Anadolu’da 
Selçuklu dönemi saraylarında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bk. Rüçhan Arık-Oluş 
Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 
2007, s. 219-404.

fresco fragments mentioned in the dating section were found on 
the south wall of this room. In the southeast of the courtyard is 
an entrance opening, one in the south and the other in the west 
wall. A hearth niche was found in the eastern room, which was 
partially excavated. There is a trapezoid planned room in the east 
of the courtyard and it involves a bench in front of the north wall. 
A door on the axis of the east wall leads to another room to the 
east. There is a bench in front of the south wall of the trapezoidal 
planned room, and jars buried in the ground in front of the north 
wall (Photo 19-23).

No data on the cover of the building could be found during the 
excavations, except for the four column bases in the courtyard, 
which proves that the cover must have been wooden (Photo 20).

4. Seljuk Palace: 

Undoubtedly, the most well-known among the palaces in 
Ani is the building known as the Seljuk Palace or Bagrati Palace. 
Although it has attracted the attention of many travelers who have 
visited Ani since the 19th century with its location and crown gate 
arrangement, there is not much information about the palace in 
travel books9. The history and belonging of the palace, located 
in the northwest of Ani, between the Bostanlar Stream and the 
Kars Gate, is stil controversial. Since the walls that limit the area 
where the building is located was built during the Simbat II (977-
989) period, the earliest date that can be suggested for the palace 
is the early 11th century. However, considering the style seen in 
the crown door of the building and the niche in the courtyard, this 
date can be dated to a later period, 12th-13th century10.  Although 
the belonging and construction date of the building is unknown, 
it would not be wrong to say that it bears the traces of Islamic art 
(Drawing 1).

9- See. Robert Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, etc., 
during the years 1817, 1818, 1819 and 1820, I, London 1821, pp. 169-175; William John 
Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia: with some account of their 
antiquities and geology,  I, London 1842, pp. 197-202; Ch. Texier, Description de l’Ar-
menie, la Perse et la Mesopotamie, Paris 1842, pp. 91-126; A. N. Muravyev, 1848, Gruziya 
i Armeniya II, Sent Petersburg 1848, pp. 259-262; M. Brosset, Les Ruines d’Ani Capitale 
de l’Arménie Sous Les Rois Bagratides, Aux Xe et XIe S; Histoire et Description, II, St 
Petersbourg 1861; H. F. B. Lynch, Armenia, Travels and Studies, New York ve Bombay 
1901, pp. 334-377.

10- The eight-armed star and cross-shaped arrangements seen on the crown gate were 
widely used in the Seljuk period palaces in Anatolia. See. Rüçhan Arık-Oluş Arık, An-
adolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007, pp. 
219-404.
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Fotoğraf 17- II Numaralı Konut, giriş mekânı ile avlunun doğusundaki odalar
Photo 17- The House Number II, the entrance hall and the rooms to the east of the courtyard

Fotoğraf 16- II Numaralı Konut, giriş mekânının kuzeyden görünümü
 Photo 16- The House Number II, view of the entrance hall from the north

Fotoğraf 18- II Numaralı Konut, giriş mekânının doğusundaki odada yer alan ocak
Photo 18- The House Number II, the stove in the room east of the entrance
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Bulunduğu arazinin konumu nedeniyle yamuk bir pla-
na sahip olan yapının güneyi ile taç kapısının yer aldığı doğu 
cephesi arasında yaklaşık 8m’lik bir seviye farkı mevcuttur11.  
24,50x28,70 m’lik bir alanı kaplayan sarayın alt katının ortasın-
da kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı ve birbirine bitişik 
iki oda yer almaktadır. Beşik tonozlu odalar örtüdeki küçük 
açıklıklarla aydınlanmaktadır. Bu odalar doğu ve batı tarafı daha 
geniş tutulan beşik tonozlu koridorlarla kuşatılmıştır. Bu şema 
sarayın planını belirleyen çekirdek bir mekân oluşturmaktadır. 
Bu çekirdek mekânın çevresinde konumlanan diğer odalar da 
bu koridorlara açılmaktadır. Çekirdek mekânın batısında bir 
kemerle koridora açılan doğu-batı yönünde kareye yakın dik-
dörtgen planlı bir eyvan, eyvanın kuzey ve güneyinde eyvandan 
geçilen birer oda yer almaktadır. Odalardan güneydeki düzgün, 
kuzeydeki ise düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Çekirdek 
mekânın güneyinde yan yana iki oda mevcuttur. Odalardan 
doğudaki kare, batıdaki ise kuzey-güney yönünde dikdörtgen 
planlıdır. Çekirdek birimin doğusunda batıdaki gibi üç oda yer 
almaktadır. Ortada ve kuzeydeki oda doğu-batı yönünde düz-
gün olmayan dikdörtgen planlıdır. Güneydeki odanın ise ku-
zey-güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Çekirdek birimin kuzeyindeki düzenleme yapının simetrik ya-
pısını bozmuştur. Bu bölümün ekseninde koridora açılan derin 
bir niş, nişin güneyinde ise kuzey-güney yönünde düzgün ol-
mayan dikdörtgen planlı bir oda vardır. Bu odanın doğusundaki 
bir kapı ile niş ve çekirdek mekânın kuzeydoğusundaki odanın 
kuzeyinde konumlanan yamuk planlı odaya geçilmektedir (Fo-
toğraf 24-29, Çizim 5-6).   

Yapının güney duvarının yıkılmış olması nedeniyle alt kata 
girişin nereden sağlandığı tam olarak anlaşılamamaktadır. An-
cak arazi ve yapı planı incelendiğinde giriş için en uygun mekâ-
nın güney cephenin batısındaki eyvana açılan oda olduğu gö-
rülmektedir. Arazinin konumu nedeniyle batı cepheden yapıya 
girilmesi olanaklı değildir (Çizim 6). 

Yapının üst katına giriş doğu cephede eksenin güneyinde yer 
alan taç kapıdan sağlanmaktadır. Taç kapının yaklaşık 1m ku-
zeyinden itibaren beden duvarı batıya doğru kırılmaktadır. Taç 
kapı iki katlı olarak düzenlenmiştir. Kademeli silmelerle ters U 
şeklinde kuşatılan alt katın ekseninde kemerli bir açıklık oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Taç kapıyı kuşatan silmelerden ortadakinin 
yüzeyi rumilerin oluşturduğu bitkisel bir örgü ile bezelidir. Giriş 

11- Bk. Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı Ankara 
25-29 Mayıs 1992, Ankara 1993, s. 509-538.

There is a level difference of approximately 8m between 
the south of the building, which has a trapezoid plan due to the 
location of the land on which it is located, and the east facade 
where the crown gate is located11.  In the middle of the lower 
floor of the palace, which covers an area of 24.50x28.70 m, there 
are two adjacent rooms in a rectangular plan in the north-south 
direction. The cradle-vaulted rooms are illuminated by small 
openings in the cover. These rooms are surrounded by barrel-
vaulted corridors with wider east and west sides. This scheme 
constitutes a core space that determines the plan of the palace. 
Other rooms located around this core space also open to these 
corridors. In the west of the core space, there is a rectangular 
iwan close to a square in the east-west direction that opens to the 
corridor, and there is a room in the north and south of the iwan 
that passes through the iwan. The one in the south is smooth and 
the one in the north has an irregular rectangular plan. There are 
two rooms side by side in the south of the core space. The square 
in the east of the rooms has a rectangular plan in the north-south 
direction. There are three rooms in the east of the core unit as 
in the west. The room in the middle and north has an irregular 
rectangular plan in the east-west direction. It is understood that 
the room in the south has a rectangular plan in the north-south 
direction. The arrangement in the north of the core unit disrupts 
the symmetrical structure of the building. On the axis of this 
section is a deep niche opening to the corridor, and a non-uniform 
rectangular room in the north-south direction to the south of the 
niche. A door to the east of this room leads to the niche and the 
trapezoidal planned room located in the north of the room in the 
northeast of the core space (Photo 24-29, Drawing 5-6).

Due to the collapse of the south wall of the building, it is 
not clear where the entrance to the lower floor was provided. 
However, when the land and building plan is examined, it is seen 
that the most suitable place for entrance is the room opening to 
the iwan to the west of the south facade. It is not possible to enter 
the building from the west facade due to the location of the land 
(Drawing 6).

The entrance to the upper floor of the building is provided 
through the crown door located in the south of the axis on the 
east facade. Approximately 1m north of the crown gate, the body 
wall curves westward. The crown door is arranged in two floors. 
It is understood that there is an arched opening on the axis of 

11- See. Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı Ankara 
25-29 May 1992, Ankara 1993, pp. 509-538.
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Fotoğraf 20- II Numaralı Konut, avlu ve eyvan, güneydoğudan görünüm
 Photo 20- The House Number II, the courtyard and iwan, view from southeast

Fotoğraf 19- II Numaralı Konut, avlu ve eyvan, güneyden görünüm
 Photo 19- The House Number II, the courtyard and iwan, view from the south

Fotoğraf 21- II Numaralı Konut, avlu, batıdan görünüm
Photo 21- The House Number II, the courtyard, view from the west
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Fotoğraf 22-23- II Numaralı Konut, fresk parçaları
Photo 22-23- The House Number II, fresco pieces
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Çizim 5- Selçuklu sarayı, alt kat planı
(Karamağaralı 1992)

Drawing 5- The ground floor plan of the Seljuk Palace,
(Karamağaralı, 1992)

Çizim 6- Selçuklu Sarayı alt kat restitüsyonu
(Karamağaralı 1992’den işlenerek)

 Drawing 6- The lower floor restitution plan of the Seljuk Palace
(Karamağaralı, 1992)
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Fotoğraf 25- Selçuklu Sarayı, güneyden görünüm
 Photo 25- Seljuk Palace, view from the south

Fotoğraf 24- Selçuklu Sarayı, güneybatıdan görünüm
 Photo 24- Seljuk Palace, view from the southwest

Fotoğraf 26- Selçuklu Sarayı, güneydoğudan görünüm
 Photo 26- Seljuk Palace, view from the southeast
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Fotoğraf 27- Selçuklu Sarayı, alt katın ortasındaki odalar ve koridora eyvandan bakış
           Photo 27- Seljuk Palace, the rooms in the middle of the ground floor and the view of the corridor from the iwan
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Fotoğraf 28-29- Selçuklu Sarayı, alt kattaki koridorlar
Photo 28-29- Seljuk Palace, corridors downstairs
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Çizim 7- Selçuklu Sarayı, üst kat planı (Karamağaralı 1992’den)
Drawing 7- The upper floor plan of the Seljuk Palace, (Karamağaralı, 1992)

Çizim 8- Selçuklu Sarayı, üst kat restitüsyonu (Karamağaralı 1992’den işlenerek)
Drawing 8- The upper floor restitution of the Seljuk Palace, (Karamağaralı 1992)
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açıklığı kemerinde yer alan bezemede ise rumilerin oluşturdu-
ğu çerçeveler içerisine palmetler yerleştirilmiştir. Giriş açıklığı 
ile taç kapıyı kuşatan silmeler arasındaki yüzeyde haç ve se-
kiz kollu yıldızlardan oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. 
Haç ve sekiz kollu yıldız şeklindeki birimler üzerine bitkisel ve 
geometrik motifler işlenmiştir. Taç kapının ikinci katı da ters U 
şeklinde ve kademeli bir silme ile kuşatılmıştır. Orta kısımda 
sivri kemerli alınlığı olan bir pencere vardır. Pencere alınlığında 
açık kahverengi tüften kesilmiş altıgenler ile siyah tüften kesil-
miş üçgen biçimli parçalar birleştirilerek altı kollu yıldız kompo-
zisyonu oluşturulmuştur. Pencere açıklığı ile taç kapıyı kuşatan 
silme arasındaki yüzeyde ise baklava dilimi şeklinde kesilmiş 
açık kahve ve siyak tüfler dama tahtası şeklinde almaşık olarak 
yerleştirilmişlerdir (Fotoğraf 30-33, Çizim 6-7). 

Taç kapıdan doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı bir meka-
nına geçilir. Güneydoğu köşesinde küçük bir mekân bulunan 
bu odanın doğu duvarı eksenindeki açıklık ile avluya ulaşılır. 
10.35x9.50 m ebatlarındaki avlu doğu-batı yönünde dikdört-
gen planlıdır. Avlunun doğusunda giriş mekanının iki yanında 
güneydeki daha büyük iki oda yer almaktadır. Girişleri avludan 
sağlanan bu odalardan güneydeki doğu-batı yönünde düzgün, 
kuzeydeki ise düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Avlunun 
güneyinde girişleri avludan sağlanan birbirine bitişik iki oda 
vardır. Avlunun batısında bir eyvan ile iki yanında dikdörtgen 
planlı birer oda vardır. Odalardan güneydeki düzgün, kuzeydeki 
ise düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Avlunun kuzeyindeki 
mekanlar alt katta olduğu gibi yapının simetrik düzenlemesi-
ni bozmaktadır. Avlunun kuzeyinde orta kısımda koridor şek-
linde bir geçiş vardır. Geçişin iki yanında batıdaki daha büyük 
birer oda vardır. Bu odalardan doğudaki doğu-batı, batıdaki ise 
kuzey-güney yönünde düzgün dikdörtgen planlıdır. Eksendeki 
geçişten avlunun kuzeydoğusundaki mekanların kuzeyinde ko-
numlanan yamuk planlı bir odaya girilmektedir. Bu odanın batı 
duvarının kuzeyinde düzgün olmayan dikdörtgen planlı bir ey-
van bulunmaktadır (Fotoğraf 34-39). 

Üst katta üzerinde durulması gereken en önemli düzenle-
me, avluya girişi sağlayan mekânın avluya bakan yüzünde, giriş 
açıklığının kuzeyinde yer alan niş düzenlemesidir. Sivri kemerli 
niş kademeli silmelerle ters U şeklinde kuşatılmıştır. Nişi kuşa-
tan dıştaki şeritte zencirek şeklinde bir örgü mevcuttur. Niş ke-
meri üzerindeki dikdörtgen biçimli panoda siyah tüften kesilmiş 
altıgenler ile açık kahverengi tüften kesilmiş altı kollu yıldızların 
birleşmesinden oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Beyhan 

the lower floor, which is surrounded by stepped moldings in 
an inverted U shape. The surface of the moldings in the middle 
of the crown door is decorated with a vegetal braid formed by 
rumis. In the decoration on the arch of the entrance opening, 
palmettes are placed in the frames formed by rumis. There is 
a composition of cross and eight-pointed stars on the surface 
between the entrance opening and the moldings surrounding the 
crown door. Floral and geometric motifs are embroidered on the 
cross and star-shaped units with eight arms. The second floor of 
the crown door is also surrounded by an inverted U-shape and a 
stepped molding. In the middle, there is a window with a pointed 
arch. Six-armed star composition was created by combining 
hexagons cut from light brown tuff and triangular pieces cut from 
black tuff on the window pediment. On the surface between the 
window opening and the molding surrounding the crown door, 
the lozenge-shaped light brown and black tuffs were placed 
alternately in a checkerboard shape (Photo 30-33, Drawing 6-7).

A rectangular planned room is reached through the portal in 
the east-west direction. The courtyard is reached through the 
opening in the axis of the east wall of this room, which has a 
small room in the southeast corner. The courtyard, measuring 
10.35x9.50 m in dimensions, has a rectangular plan in the east-
west direction. There are two larger rooms in the south, on either 
side of the entrance to the east of the courtyard. These rooms, 
whose entrances are provided from the courtyard, have a smooth 
plan in the east-west direction in the south, and an irregular 
rectangular plan in the north. In the south of the courtyard, there 
are two adjacent rooms with entrances from the courtyard. 
There is an iwan to the west of the courtyard and a rectangular 
room on both sides. The one in the south is smooth and the one 
in the north has an irregular rectangular plan. The spaces in the 
north of the courtyard disrupt the symmetrical arrangement of 
the building, as in the lower floor. There is a passage in the form 
of a corridor in the middle part to the north of the courtyard, in 
addition to a larger room on each side of the passage to the west. 
Of these rooms, the one in the east has a regular rectangular plan 
in the east-west direction and the one in the west in the north-
south direction. A trapezoidal planned room located in the north 
of the spaces in the northeast of the courtyard is entered through 
the passage on the axis. There is an irregular rectangular iwan to 
the north of the west wall of this room (Photo 34-39).

The most important arrangement to be emphasized on the 
upper floor is the niche arrangement located on the courtyard 
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Karamağaralı büyük bir avlu içinde yer alan böyle görkemli bir 
nişin özel bir fonksiyonu olması gerektiğini belirterek bu alanın 
bir hükümdara ait olabileceğini ifade etmektedir (Fotoğraf 40)12. 

Sarayın üst kat duvarlarında ahşap kiriş yuvalarının bulun-
ması ve yüksek tutulması Beyhan Karamağaralı’nın13 belirttiği 
gibi yapının üç katlı olduğunu göstermektedir. Muhtemelen ah-
şap tabanlı ve tavanlı olan üçüncü kat günümüze ulaşmamıştır. 
Yapının ısınmasında tandır ve ocak kullanıldığı, ayrıca saraya 
su getiren bir kanal siteminin bulunduğu kazılar sırasında tes-
pit edilmiştir.  Kazı çalışmaları sırasında yapının örtüsüne ait bir 
veri elde edilememiştir. Bu durum örtünün ahşap olduğuna dair 
güçlü bir karine oluşturmaktadır (Fotoğraf 37-38). 

12- Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, s. 510.

13- Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, s. 509.

side of the space providing the entrance to the courtyard, to 
the north of the entrance opening. The pointed arched niche is 
surrounded by stepped moldings in an inverted U shape. There 
is a black braid in the outer strip surrounding the niche. On the 
rectangular panel on the niche arch, there is a composition of 
hexagons cut from black tuff and six-armed stars cut from light 
brown tuff. Beyhan Karamağaralı states that such a magnificent 
niche in a large courtyard should have a special function and that 
this area may belong to a ruler (Photo 40)12. 

The presence of wooden beam slots placed high above on 
the upper floor walls of the palace shows that the building is 
three-storied, as Beyhan Karamağaralı states13. The third floor, 
which probably has a wooden base and ceiling, has not survived. 
During the excavations, it was found that a tandoor and stove 
was used to heat the building, and there was a canal system that 
supplied water to the palace. During the excavations, no data was 
obtained regarding the cover of the building. This creates a strong 
presumption that the cover was wooden (Photo 37-38).

12- Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, p. 510.

13- Beyhan Karamağaralı, “1991 Ani Kazıları”, p. 509.
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Fotoğraf 30- Selçuklu Sarayı, üst katın doğudan görünümü
 Photo 30- Seljuk Palace, view of the upper floor from the east 
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Fotoğraf 31- Selçuklu Sarayı, taç kapı 
    Photo 31- The crown gate of the Seljuk Palace 
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Fotoğraf 32-33- Selçuklu Sarayı, taçkapı ve taçkapıdan düşen parçalar
 Photo 32-33- Seljuk Palace, the crown gate and its fallen fragments 
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Fotoğraf 34- Selçuklu Sarayı, üst katın giriş mekânı, doğudan bakış
 Photo 34- Seljuk Palace, entrance to the upper floor, view from the east

Fotoğraf 35- Selçuklu Sarayı, üst kat avlusu ve avlunun kuzeyindeki birimler
 Photo 35- Seljuk Palace, upper floor courtyard and units to the north of the courtyard
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Değerlendirme: 

Orta Çağ’da idari, dini ve ticari bir merkez olarak dikkat çe-
ken Ani’de dört önemli saray tespit edilmiştir. Mevcut saraylar-
dan ilki ve erken tarihlisi içkalede yer alan Kamsaragan Sara-
yı’dır. 7. yüzyıla tarihlenen sarayın Ani’nin Müslümanların eline 
geçmesinden sonra da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bir korido-
run iki yanındaki birimlerden oluşan saray günümüze oldukça 
harap bir şekilde ulaşmıştır. Bu nedenle saray ve sarayı oluş-
turan mekânların işlevleri hakkında kesin bir fikir yürütmek 
zordur.

Ani’deki diğer üç saray bazı ortak özelliklere sahiptir. Ortak 
özelliklerden ilki saray planlarında avlu-eyvan şemasının kul-
lanılmış olmasıdır. Avlular genellikle yapının orta bölümlerinde 
yer almakta, çevredeki mekanlar avlulara açılmakta veya gi-
rişleri avludan sağlanmaktadır. Bu şema Anideki üç sarayda da 
tespit edilebilmektedir. 

Sarayların diğer bir ortak özelliği avlunun herhangi bir du-
varında büyükçe bir nişin bulunmasıdır. Derinliği fazla olmayan 
nişlerden sadece Selçuklu Sarayı’ndaki sağlam olarak günümü-
ze gelebilmiştir. Bu niş, düzenlenmesiyle yapıya prestij katan bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. I ve II Numaralı konuttaki niş 
tablalarında yuvarlak biçimli oyuklar tespit edilmiştir.  Bu husus 
nişlerin aydınlatma amacıyla da kullanıldığına işaret etmektedir.

Ani saraylarının ortak özelliklerinden bir diğeri avlularda 
devşirme sütun kaidelerin tespit edilmesidir.  Sütun kaidelerin 
sayısı avlunun boyutuna göre değişmektedir. I Numaralı Ko-
nut’ta avlunun küçük olması nedeniyle iki, II Numaralı Konut’ta 
ise dört adet sütun kaidesi tespit edilmiştir. Büyük bir olasılıkla 
Selçuklu Sarayı’ndaki sütun kaideleri günümüze ulaşmamıştır. 
Bu sütun kaideleri avluların örtülü olabileceklerine işaret etme-
si nedeniyle önemli arkeolojik verilerdir. Yapılarda bu kaideler 
dışında örtüye ait hiçbir veri elde edilememiştir. Bu nedenle sa-
ray avlularının kagir örtülere sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 
Bu durumda eğer avlular açık değilse örtüleri ahşap olmalıdır. 
Ani gibi kışı sert ve çok kar yağan bir bölgede açık avlulu bina 
yapma fikri fazla uygun değildir. Büyük bir olasılıkla avlulardaki 
devşirme sütun kaideleri ahşap örtüye ait dikmelerin oturacağı 
kaidelerdir. Avluların yapı içerisindeki dolaşımın merkezi oldu-
ğu düşünüldüğünde bu alanların aydınlatılmasının gereğini ota-
ya çıkmaktadır. Bu nedenle Ani’deki saray avlularının tüteklikli 
ahşap örtülere sahip olduklarını düşünmek gerekir (Çizim 9-11) 

Evaluation: 

Four important palaces were identified in Ani, which attracted 
attention as an administrative, religious and commercial center 
in the Middle Ages. The first and the earliest one of the existing 
palaces is Kamsaragan Palace, located in the inner castle. It is 
understood that the palace, dated to the 7th century, was used 
after Ani was conquered by Muslims. The palace, which consists 
of units on both sides of a corridor, has survived today in ruins. 
For this reason, it is difficult to have a definite idea about the palace 
and its functions.

The other three palaces in Ani have some common features. 
The first common feature is that the courtyard-iwan scheme is 
used in the palace plans. Courtyards are generally located in the 
middle parts of the building, the surrounding spaces open to the 
courtyards or their entrances are provided from the courtyard. 
This scheme can be detected in all three palaces in Ani.

Another common feature of the palaces is that there is a large 
niche on any of the walls of the courtyard. Of the niches without 
much depth, only the Seljuk Palace survived intact. This niche 
emerges as an element that adds prestige to the building with 
its arrangement. Round-shaped cavities were found in the niche 
trays of the residences I and II. This point indicates that niches are 
also used for lighting purposes.

Another common feature of Ani palaces is the detection of 
spolia column bases in the courtyards. The number of column 
bases varies according to the size of the courtyard. Due to the small 
courtyard in House Number I, two column bases were determined 
in House Number II, and four column bases were determined in 
House Numbered II. Probably, the column bases in the Seljuk 
Palace have not survived. These column bases are important 
archaeological data, as they indicate that the courtyards may be 
covered. Apart from these bases, no data regarding the cover 
could be obtained in the buildings. For this reason, it is understood 
that palace courtyards did not have masonry covers. In this case, 
if the courtyards had not been open, their cover should have been 
wooden. The idea of building an open courtyard in a harsh region 
with heavy snowfall would not be very appropriate. Probably, 
the spolia column bases in the courtyards were the columns on 
which the posts of the wooden cover rested. Considering that 
the courtyards are the center of circulation within the building, it 
becomes evident that these areas should be illuminated. For this 
reason, it should be assumed that the courtyards of the palaces in 
Ani had wooden covers (Drawing 9-11).
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Fotoğraf 36- Selçuklu Sarayı, üst kat avlu zemini ve alt kat odalarına ait ışıklıklar
Photo 36- Seljuk Palace, upstairs courtyard floor and illumination gaps of downstairs rooms

Fotoğraf 37- Selçuklu Sarayı, üst kat, kuzeydoğudaki odada bulunan tandır ve niş
Photo 37- Seljuk Palace, upper floor, tandoor and niche in the northeast room
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Fotoğraf 38- Selçuklu Sarayı, üst katın kuzeydoğusundaki oda, eyvan ve önündeki tandır
Photo 38- Seljuk Palace, the room in the northeast of the upper floor, the iwan and the tandoor in front of it

Fotoğraf 39- Selçuklu Sarayı, üst kat, avlunun kuzey kanadının batısındaki oda ve ocak
Photo39- Seljuk Palace, upper floor, room and hearth to the west of the north side of the courtyard
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Fotoğraf 40- Selçuklu Sarayı, üst kat, avlunun doğu duvarındaki niş 
Photo 40- Seljuk Palace, upper floor, niche in the east wall of the courtyard

Ani’deki I ve II Numaralı konutta saptanan bir diğer ortak 
özellik eyvan tasarımlarıdır. Selçuklu sarayında benzer bir tasa-
rımın olmamasını yapının iki katlı olmasıyla açıklamak müm-
kündür. I ve II Numaralı Konut’ta; zemini büyük boyutlu sal taş-
ları ile kaplanmış olan eyvanlarda daire şeklinde ağızları olan 
yaklaşık 4 m derinliğe sahip kare planlı ve eş boyutlu dört adet 
depo bulunmaktadır. Duvar örgüleri muntazam olan bu depolar 
büyük bir olasılıkla zahire için kullanılmışlardır.  

Ani’deki saraylarda tespit edilen taş ocaklar ve tandırlar 
ısınma ve pişirme sorununa ışık tutmaktadır. Kanaatimize göre 
ısınma ve pişirme ocak ve tandırlarla çözülmüştür. Tandırların 
pişirme ve ısınmada kullanımı bölgede geleneksel olarak halen 
devam etmektedir.

Another common feature found in the residences numbered 
I and II in Ani is the design of iwans. It is possible to explain the 
absence of a similar design in the Seljuk palace by being a two-
storey building. In Residence I and II; there are four storages of 
equal size and square plan with a depth of approximately 4 m 
with circular gaps inside the iwans, whose floors are covered 
with large flagstones. These warehouses with regular masonry 
were probably used as grain elevator.

The stone stoves and tandoori found in the palaces in Ani shed 
light on how the heating and cooking problem were solved. The 
traditional use of tandoori in cooking and heating still continues 
in the region.
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Çizim 9- I Numaralı Konut, restitüsyon önerisi (Karamağaralı 1996’dan işlenerek)
Drawing 9- House Number I, restitution draft (Karamağaralı 1996)
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Çizim 10- II Numaralı Konut, restitüsyon önerisi (Karamağaralı 1996’dan işlenerek)
Drawing 10- House Number II, restitution draft, (Karamağaralı 1996)

Çizim 11- Selçuklu Sarayı, üst kat, restitüsyon önerisi (Karamağaralı 1992’dan işlenerek)
Drawing 11- Seljuk Palace, upper floor, restitution draft (Karamağaralı 1992)
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ANADOLU SELÇUKLU

KÖŞKLERİ

(Terminoloji ve Tipolojiye İlişkin Tespitler )

Öz

Ortaçağ Anadolu Türk döneminin saray ve köşk yapıları ço-
ğunlukla harap ve tanımlanamaz durumdadır. Birçoğu, kazıyla 
gün yüzüne çıkarılmaya beklemektedir. Mevcut yapılara ilişkin 
veriler bütüne tamamlanmaktan uzaktır. Köşk ve sarayla ilgi-
li dönemin yazılı kaynaklarında yer alan birçok terim izaha ve 
tarife muhtaçtır. Bu çalışmada başta İbn Bibi olmak üzere döne-
min kaynaklarında geçen köşk ve sarayla ilgili terimler mevcut 
örnekler ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Anadolu Selçuklu 
Dönemi köşklerine ilişkin çalışmalar genel analizlerden daha 
çok tekil bina tahlillerini içerir. Konunun genel bir yaklaşımla ele 
alınamamasından ötürü, binaların sınıflandırılmasına yönelik ça-
lışmalar da bugüne kadar yapılamamıştır. Burada, dönemin köşk 
yapıları gruplandırılmaya çalışılırken, aynı zamanda doğru bir sı-
nıflandırma yapabilmenin temel kıstaslarından da söz edilecek-
tir. Bu konudaki öncelikli sorun tipolojiyi belirleyen ana unsurun 
tespit edilebilmesidir. Günümüze ulaşabilen köşklerin sadece 
plana dayalı sınıflandırmasında ayırıcı bölüm sofadır. Buna göre 
plan düzleminde dönemin köşklerini sofalı ve sofasız olarak iki 
grup halinde incelemek mümkündür. Bunun dışında köşkleri 
işlevi açısından da ayırmaya çalışılmış, eyvan, visâk, şikârhane, 
köşk-ü revan, köşk-ü bağ ve münferit gruptakiler şeklinde ayrı-
labilen köşk tipleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Anadolu Selçuk, Köşk, Sofa, Vestibül, 
Şikârhane, Fevkâni, Tipoloji.

THE ANATOLIAN SELJUKS

KIOSKS

(Determinations Related to Terminology and Typology)

Abstract

The palace and kiosk structures of the Medieval Anatolian 
Turkish period are mostly ruined and undefined, and many are 
waiting to be unearthed by excavation. Unfortunately, data on 
existing structures are incomplete as many terms in the written 
sources of the kiosk and palace are in need of explanation and 
description. In this study, the terms related to the kiosk and palace 
mentioned in the sources of the period, especially in Ibn Bibi, were 
tried to be explained in the light of the existing examples. The re-
searches on the kiosks of Anatolian Seljuks period contain more 
individual building descriptions than general analysis. Due to the 
fact that the subject cannot be handled with a general approach, 
studies on the classification of buildings have not been carried out 
so far. Here, besides trying to group the mansion buildings of the 
period, the basic criteria of making an accurate classification will 
also be mentioned. The primary problem in this matter is to iden-
tify the main factor that determines the typology. In the classifi-
cation of mansions that could survive today only based on plan, 
while the the sofa seemed as a distinguishing characteristic. Ac-
cordingly, it is possible to examine the mansions of the period in 
two groups, with and without a sofa. Apart from that, it has been 
tried to separate the mansions in terms of their functions, and the 
types of mansions such as iwan, visak, sikârhane, kosk-u revan, 
kosk-u bag and individual groups.

Key Words: Anatolian Seljuk, Kiosk, Sofa, Vestibul, Sikarhane, 
Fevkani, Typology. 
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Saray ve Köşkler toplumların mimarlık yeteneklerini en üst 
seviyede sergiledikleri alanlardır. Deyim yerindeyse, toplum-
ların mimarlık birikimlerinin en ‘kâmil’ örnekleridir. Ortaçağ 
Saray ve Köşklerini mevcut durumlarıyla, dönemin diğer yapı 
tipleri -bilhassa hanlarla- mukayese edip inşaat veya malzeme 
gibi yönlerden daha yetersiz olduğuna ilişkin yorumlar mimarlık 
tarihi çalışmalarının erken tarihlerinden bu yana yapıla gelmiştir. 
Ancak son kırk yıldır süren kazılar dönemin sultanî yapılarının 
inşaat malzemesi, teknik, tasarım, dayanıklılık ve tabii ki estetik 
açılardan mukayese götürmez biçimde çağının mimari zirvesini 
temsil ettiklerini ortaya koymuştur. Buna karşın, gerçekleştiril-
miş birçok ayrıntılı mimari analize rağmen saray ve köşk araş-
tırmalarında bugüne kadar hiç ele alınmamış bir başlık vardır: 
TİPOLOJİ.

Aklın en önemli yeteneklerinden sınıflama aynı zamanda bil-
me sürecinin de en önemli safhasıdır. Tasnifin en önemli aşama-
sı ise sınıflamayı belirleyecek ölçütün belirlenmesidir. Mimarlık 
tarihi çalışmalarında “avlu, harim, naos, sofa” gibi birimler yapı 
türlerinin sınıflamasında planın ana yönlendiricisi, tipolojinin 
belirleyici öğesi olmuş, yapılar merkezinde bu birimlerin oldu-
ğu plan sınıflamalarıyla tanımlanmıştır. Saray ve Köşkler, diğer 
yapı tiplerinin aksine mimarlık tarihi çalışmalarında tipolojik bir 
değerlendirmeyle ele alınmaz. Ortaçağ-Anadolu Türk dönemi 
için de durum böyledir. Bu konudaki temel problem, köşklerin 
tamamının günümüze ulaşmaması, kalabilenlerin de çoğunluk-
la harap durumda olmasıdır. Ayrıca bölgesel mimari gelenekler, 
iklim, kişisel beğeni gibi etkenler eklediğimizde mesele daha da 
karmaşıklaşır. Tüm bu karmaşık sorunlara karşın, plan düzle-
minde ve işlev açısından köşkleri sınıflayabilmek için bazı dü-
şünce kalıpları geliştirebiliriz. 

Köşklerin sınıflamasında diğer yapı türlerine oranla çok daha 
fazla değişken vardır. Yazlık-kışlık veya saray külliyesine bağlı 
olup olmaması, sultana mı maiyetine mi ait olduğu, hareketli ya 
da sabit oluşu, kullanıma ilişkin özel bir işleve sahip olup olma-
ması gibi birçok parametre söz konusudur. Bunun dışında “ba-
rınma” ortak eylemini odak noktası olarak aldığımızda konut/
kasır/köşk/yalı/saray gibi farklı isimlerle tanımlanmış yapıları 
birbirinden ayırt etmemizi sağlayacak açıklamaları ikna edici 
verilerle yapabilmeliyiz. Bunu yaparken yine farklı birçok değiş-
keni de açıklayabilmeliyiz. Anadolu Selçuklu Köşkleri arasında 
planları benzer ancak farklı ihtiyaçlar için üretilmiş örnekler 
vardır. Örneğin bir ‘Yalı Köşkü’ gibi düzenlenmiş Alanya Tophane 
Burcunun (I.Alâeddin Keykubat Deniz Köşkü) planının bir benze-

Palaces and Kiosks are the structures where societies exhibit 
their architectural skills at the highest level. So to speak, they are 
the most ‘perfect’ examples of societies’ architectural experience. 
The interpretation that Medieval Palaces and Mansions are inade-
quate in terms of construction or materials by comparing their cur-
rent situation with other building types, especially inns, have been 
made since the early dates of architectural history studies. Howev-
er, the excavations that have been going on for the last forty years 
have revealed that the sultanic structures of the period incompa-
rably represented the architectural pinnacle of the era in terms of 
construction material, technique, design, durability and of course 
aesthetics. However, despite the many detailed architectural ana-
lyzes that have been carried out, there is a topic that has never been 
addressed in palace and mansion research until today: TYPOLOGY.

Classification, among the most important abilities of the mind, 
is also the most important phase of the knowing process and it re-
quires to determine the criteria that will lead to make a proper clas-
sification. In architectural studies, units such as “courtyard, harim, 
naos, sofa” have been the main guiding and determinant element 
of the typology in the classification of building types, and the build-
ings are defined by plan classifications in which these units are in 
the center. Unlike other building types, palaces and pavilions are 
not handled with a typological evaluation in architectural studies, 
as in the case of the Medieval-Anatolian Turkish period. The main 
problem in this matter is that not all of the mansions have survived, 
and those that survived are mostly in ruins. And the issue gets even 
more complicated when we add factors such as regional architec-
tural traditions, climate and personal preferences. Despite all these 
complex problems, we can develop some thought patterns in order 
to classify mansions in terms of plan and function. 

There are many more variables in the classification of kiosks 
compared to other building types such as the parameters summer 
or winter, whether it is connected to the palace complex, whether it 
belongs to the sultan or the entourage, whether it is mobile or fixed, 
and whether it has a special function for use. Apart from that, when 
we take the common action of “shelter” as the focal point, we should 
be able to make explanations with convincing data that will ena-
ble us to distinguish between buildings with different names such 
as residence / pavilion / mansion / kiosk / palace beside many 
different variables. Among the Anatolian Seljuk pavilions, there are 
examples with similar plans built for different needs, as seen in the 
example of the Alanya Tophane Bastion (Alâeddin Keykubat I Sea 
Kiosk), arranged like a ‘seaside residence’ which has a similar plan 
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rini Kayseri-Karatay Han’ın giriş eyvanının batısındaki bölümde 
görüyoruz. Ayrıca Ortaçağ’da farklı ihtiyaçlara hizmet edebilen, 
bu anlamda esnek bir mimari tarzın olduğunu da unutmamalıyız. 
Nitekim ortaya çıkan ihtiyaca göre bir medresenin saraya, hanın 
kaleye küçük müdahalelerle kısa zamanda dönüştürülebildiğine 
ilişkin tarihi kayıtlar mevcuttur1. 

Konunun terminolojik boyutu da bugün anlam değerini kay-
betmiş terimlerin varlığından ötürü karmaşık ve tanımlanma-
ya muhtaçtır. Köşkün tanımı az-çok yapılmaya çalışılmışken, 
Ortaçağ’da ifade ettiği anlam değeri üzerine hiç düşünce geliş-
tirilmemiştir. Örneğin, özel konut ile sultanî konut arasındaki 
anlam-değer açısından farklılığı Ortaçağın kavramlarıyla henüz 
açıklayamıyoruz. Bu konuda tercih edilebilecek bir kolaylık mut-
lak doğru tanım yerine referans ettiği manalar üzerinde ilerle-
mek olabilir. Örneğin, kasır ve köşk kavramları arasındaki lafız 
farklılığın anlam boyutunda olmadığını bir ön kabul olarak be-
nimseyebiliriz. Elbette bu tip genellemeler sırasında bazı yanlış 
adlandırmaları da ayıklamaya mecburuz. 

Dönemin birincil kaynaklarını köşkler, saray, konut, ev ve ev 
donatıları açısından incelediğimizde hemen ilk bakışta şu terim-
ler karşımıza çıkar:

Visâk2,

Bargâh3,

Firraşhane-i has4,

Bargâh-ı a’m5,

Soffa-i Bâr6,

Bezm-hane7,

1- Bu konudaki ilginç iki örnek, Keykubad’ın ağabeyiyle savaştığı sırada Ankara’daki bir 
medreseyi saray gibi kullanması (bkz. İbn Bibi, El Evamür’l-Ala’iye Fi’l Umuri’l- Ala’iye 
(Selçukname), I, haz. Mürsel Öztürk, Ankara 1998. s. 156); diğeri de Moğol kuşatması 
sırasında II. Keykavus’un Aksaray Sultan Hanına çekilip burada bir kale savunması 
yapmasıdır. (bkz. İbn Bibi, Selçukname, II., s.123-124.)

2-  Kişisel oda veya ev, otağ. İbn Bibi, Selçukname, II., s. 89, 90, 107, 108

3- Çadır, devlethâne, izinle girilen yer anlamlarındadır. Sultanın oturduğu yer anlamında 
olup aynı manada ‘dergâh’ kelimesi de kullanılırdı. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 34, 124, 
171, 181, 200, 212, 213, 245, 256, 309, 338, 342, 390,391; II., s. 90, 92, 156, 179, 184, 209, 
237, 239.

4- Döşeklerin olduğu çadır. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 440. 

5- Sultan çadırında bulunan toplantı odası. Veya halka açık görüşmelerin yapıldığı yer. 
‘Bâr-i has’ da denirdi. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 83, 153, 194.

6- Saray’daki toplantı odası. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 34, 114, 181, 195, 245, 393.

7- Eğlence odası. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 285.

with the section in the west of the entrance iwan of Kayseri-Karatay 
Han. In addition, it’s notable that there was a flexible architectural 
style in this sense that could serve different needs in the Middle 
Ages. As a matter of fact, there are historical records showing that a 
madrasah can be transformed into a palace and an inn into a castle 
in a short time according to emerging needs1. 

The terminological dimension of the subject is so complex and 
needs to be defined due to the existence of terms that have lost 
their meaning today. While the definition of the kiosk has been 
tried to be made more or less, no thought has been developed on 
how it was valued in the Middle Ages. For example, we are not 
yet able to explain the difference in meaning-value between pri-
vate and sultanic dwellings with the concepts of the Middle Ages. 
A preferable convenience in this regard may be to move on the 
meanings it refers to rather than the absolute correct definition. 
For example, we can adopt as a presupposition that the verbal dif-
ference between the concepts of pavilion and mansion is not in a 
meaningful dimension. Of course, during such generalizations, we 
are obliged to weed out some misnomers. 

When we examine the primary sources of the period in terms 
of mansions, palaces, residences, houses and house equipment, 
the following terms appear immediately at first glance:

Visâk2,

Bargâh3,

Firrashane-i has4,

Bargâh-ı a’m5,

Soffa-i Bâr6,

Bezm-hane7,

1- Two interesting examples are Keykubad’s use of a madrasah in Ankara as a palace 
while fighting with his brother (see Ibn Bibi, “El Evamür’l-Ala’iye Fi’l Umuri’l- Ala’iye 
(Selçukname)”, vol. I (Jun: M. Öztürk), Ministry of Culture Pub. Ankara. 1998. p.156); the 
other during the Mongol siege when Keykavus II retreats to Aksaray Sultan Inn and 
defends it like a castle, (see Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, pp.123-124.)

2- Personal room or home, accommodation, Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, pp.89, 90, 
107, 108

3- It means tent, state house, place to be entered with permission, or a place where the 
sultan lived, and the word “dergâh” was used in the same sense. Ibn Bibi, Selçukname, 
vol. I, pp. 34, 124. 171. 181, 200, 212, 213, 245, 256, 309, 338, 342, 390,391; vol. II, pp. 90, 
92, 156, 179, 184, 209, 237, 239.

4- Tent with mattresses, Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 440. 

5- Meeting room in the Sultan’s tent. Or the place where public talks take place. It was 
also called ‘Bâr-i has’, Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 83, 153, 194.

6- Meeting room in the palace. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 34, 114, 181, 195, 245, 393.

7- Entertainment room. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 285.
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Camehane-i (beytü’s-siyab) Saltanat8,

Seraçe-i Halvet9,

Gulamhâne (vuşak kane)10,

Şebistan11,

Matbah12,

Ahur-u (İstabl) has13,

Dehliz-i Mübarek14,

Kalık15,

Karşı16,

Kuşk17,

Kuşk-i Sultanî18,

Devlethane19,

Zeredhane20,

8- Sultanın kıyafetlerinin olduğu mekân veya çadır. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 310.; II, 
s.22.

9- Sultanın halvet-özel odası. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 34, 66, 278.

10- Erkek kölelerin bulunduğu mekân, ev. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 63, 134, 291.

11- Harem veya kadın kölelerin bulunduğu mekan, ev. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 63.

12- Saray mutfağı, ‘matbahı amire’de denilirdi. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 52.

13- Saray ahırı. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 174.

14- Mübarek otağ; padişah otağı; serâperde; dehliz-i saltanat; dehliz-i cihangir isimleri 
de kullanılırdı. İbn Bibi, Selçukname, II., s. 31, 70, 118.

15- Türkçede ‘semavî’ anlamına gelir. Genel olarak bir set veya sur üzerindeki köşk 
anlamında kullanılırdı. Bu tabir zamanla yerini Farsça ‘köşk’e bırakmıştır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Emel Esin, “M. IX.-XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine 
Gelişme”, İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, 2(5-6), İstanbul 1976, 
s.15-18(18).

16- ‘Saray’ anlamında kullanılan bu terim Moğolcanın erken kullanımlarında ‘kerciye’ 
olarak bilinirdi. Türkçede daha sonraları modası geçmiş olarak tanımlandı ve 
kullanılmadı. Bkz. G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century 
Turkish, Oxford 1972, s. 664.

17- Farsçada ‘köşk’ anlamına gelir. Bkz Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan-Güşa, haz. 
Mürsel Öztürk, Ankara 1998, s. 222.

18- Farsçada ‘saltanat köşkü’ anlamına gelir. Bkz. Cüveynî, Cihan-Güşa, s. 412.

19- Ortaçağ kaynaklarında saray veya sultanın bulunduğu yapı yer anlamında 
kullanılmıştır. Devlethane genel bir tabir olup İbn Bibi’de özellikle resmikabuller ve 
cülus gibi resmi törenlerin anlatıldığı bölümlerde zikredildiği dikkati çeker. İbn Bibi, 
Selçukname, I, s.193, 283, 365, 441; II., s. 22, 129, 205, 210.

20- Sarayın silahlar ve mühimmatının bulunduğu mekân; cephane. İbn Bibi, 
Selçukname, I., s. 119, 164, 170, 203-205, 352, 353, 410, 436, 445, 447; II, s.52, 102, 114, 238.

Camehane-i (beytü’s-siyab) Saltanat8,

Serace-i Halvet9,

Gulamhâne (vusak kane)10,

Sebistan11,

Matbah12,

Ahur-u (Istabl) has13,

Dehliz-i Mubarek14,

Kalık15,

Karsı16,

Kusk17,

Kusk-i Sultanî18,

Devlethane19,

Zeredhane20,

8- Place or tent with the sultan’s clothes. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 310.; vol. II, p.22.

9- Sultan’s private room. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 34, 66, 278.

10- Place, home where male slaves stayed. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 63, 134, 291.

11- The harem, or the place, home where female slaves stayed. Ibn Bibi, Selçukname, 
vol. I, p. 63.

12- Palace kitchen, also called ‘matbahi amire’. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 52.

13- Palace barn. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 174.

14- Blessed tent; sultan’s tent; also called serâperde; dehliz-i saltanat; dehliz-i cihangir. 
Ibn Bibi, Selçukname, vol. II., pp. 31, 70, 118.

15- It means “heavenly” in Turkish. It was generally used to mean a mansion on the city 
wall. This term has been replaced by Persian “mansion” in time. For detailed information, 
see. E.Esin, “M. IX.-XII. The Development of Safranbolu Home Architecture from the 
21st Century Uyghur Mansions ”, Istanbul Technical University Architecture History and 
Restoration Institute Bulletin, 2(5-6), Istanbul, 1976, pp.15-18(18).

16- This term used to mean “palace” was known as “kerciye” in the early uses of 
Mongolian. It was later described as outdated in Turkish and not used anymore. See. 
G.Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford. 
1972, p. 664.

17- ‘kiosk’ in Persian. See Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan-Güşa, (Ed: M. Öztürk), 
Ankara, 1998, p. 222.

18- Means ‘royal residence’ in Persian. See.  Cüveynî, Cihan-Güşa,, p.412.

19- In medieval sources, the palace or the building where the sultan stayed. State house 
is a general term and it is noteworthy that it is mentioned in Ibn Bibi especially in the 
sections where official ceremonies such as official acceptances and congregation are 
told. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp.193, 283, 365, 441; vol. II, pp. 22, 129, 205, 210.

20- The place where the weapons and ammunition of the palace were located; 
ammunition. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 119, 164, 170, 203-205, 352, 353, 410, 436, 
445, 447; vol. II, pp.52, 102, 114, 238.
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Taşthane21,

Tabhane22,

Şaraphane23,

Mehterhane24,

Halvethane25,

Seraperde26,

Hovda/Havda Köşkü27,

Köşk-ü Azin28, 

Mahfe29,

Köşk-ü Bağ30,

21- Sarayda seçkin, zeki, yetenekli kölelerin yetiştirildiği yer. Osmanlı Sarayındaki 
‘Enderun’un karşılığı olarak kullanılmış olmalıdır. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 291, 389; II, 
s.36, 103. Bunun dışında İbn Bibi’de ‘taşt leğen’ demek olup sultanın çizmeleri, ibrik gibi 
özel eşyalarının saklandığı yer olarak da geçer. İbn Bibi, Selçukname, II. s.36.

22- Evlerin içindeki kış odası anlamında kullanılmıştır. Bkz. İbn Bibi, Selçukname, I., s. 
181; II, s.93, 114.

23- Sarayda içkilerin saklandığı mahzen. İbn Bibi, Selçukname, I. s.312, 443; II., s. 35, 161.

24- Saray veya kalede birliklerin bulunduğu yer, nöbethane. İbn Bibi, Selçukname, II. 
s.124.

25- Sultanın özel görüşmelerini yaptığı, sohbet odası. İbn Bibi, Selçukname, I. s.154.

26- Sultan otağı, Savaş sırasında savaş karargâhı. İbn Bibi, Selçukname, I. s.330, 359, 
360, 411.

27- Bir hayvan veya taşıt üzerine yerleştirilmiş, seyyar köşkler. Seyyah İbn Cübeyir’in 
Selçukî Hatun’un ‘havda’sı için bkz.  R.J.C. Broadhurst, The Travels of Ibn Jubair,  London 
1952, pp. 239-240.; Kahire Roda adasındaki Fatımi Halifesi Amir’in ‘havda’sı için bkz., 
Makrizî’den atıfla Neil Mackenzie, “The Fortifications of al-Qahira (Cairo) under the 
Ayyubids,” The Jihad and Its Times: Dedicated to Andrew Stefan Ehrenkreutz, (eds. 
Hadia Dajani-Shakeel and Ronald Messier Ann Arbor, MI: University of Michigan Center 
for Near Eastern and North African Studies, Michigan 1991, pp. 86-87.

28- Saray veya kale kapısı üzerine yerleştirilmiş tören için kullanılan ahşap köşk. İbn 
Bibi, Selçukname, II. s.93.

29- Memluklu sultanı Melik az Zahir’in cenazesinin taşınması için bir hayvan ya da 
araç üzerine yerleştirildiği anlaşılan köşk. Baybars el-Mansûrî, Et Tuhfetu’l-Mulûkiyye 
fi’d Devleti’t-Turkiyye, Türk Devletleri Konusunda Sultânlara Armağan 1252-1312, çev. 
H. Polat, Ankara 2016, s. 50. Ravendi’de (Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, 
Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), II, çev. A. Ateş, 
Ankara 1999, s. 259. ‘mahaffe’ isimli bir terimle hasta olan Sultan Muhammed’in içinde 
taşıdığı bir tahtırevan’dan bahseder ki bu mahfe ile aynı anlamda kullanılmış olmalıdır. 
Bunun dışında İbn Cevzî’nin Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve 
Ebu’l Ferec İbnu’l-Cevzî, haz. ve çev. H. Polat, Ankara 2019, s.171.) Bağdat’ta vezirlerin 
kendilerini ziyarete gelenleri karşıladıkları ‘mahvel’ diye bahsedilen bir terimle de 
karşılaşıyoruz. Anlatımdan yapının bahçe içinde olduğuna bakılırsa bir tür kameyle 
veya loca, özel oda gibi bir anlamı ifade ettiği söylenebilir.

30- Bağ köşkü. Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’üt-Tevarih (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk), 
çevirenler ve notlar: Erkan Göksu ve H. Hüseyin Güneş, İstanbul 2010, s. 167; 177). Ayrıca 
Ravendi, Râhat-üs-Sudûr, s. 266 de bu tabire rastlanır. Yine Ravendî’de İ. H. Mercan, 
Menakıb-nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmani, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst 
Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1990, s.162. Melik Eşref’in Ahlâtın şehir dışında güzel bir 
bağ’da bulunan köşke göz koyduğunu, binayı zevk ve sefası için kullandığını öğreniyoruz. 

Tasthane21,

Tabhane22,

Saraphane23,

Mehterhane24,

Halvethane25,

Seraperde26,

Hovda/Havda Kiosk27,

Kosk-u Azin28,

Mahfe29,

Kosk-u Bag30,

21- The place where distinguished, intelligent, talented slaves were raised in the palace. 
It must have been used as the equivalent of “Enderun” in the Ottoman Palace. İIn Bibi, 
Selçukname, vol. I, pp. 291, 389; vol. II, pp. 36, 103. Also it means ‘taşt leğen’ in Ibn Bibi 
and it is also referred to as the place where the sultan’s boots and pitchers are kept. Ibn 
Bibi, Selçukname, vol. II, p.36.

22- It is used to mean the winter room inside the houses. see. Ibn Bibi, Selçukname, vol. 
I, p. 181; vol. II, pp.93, 114.

23- The cellar where drinks are kept in the palace. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp.312, 
443; vol. II, pp. 35, 161.

24- The location of the troops in the palace or castle, the guardhouse. Ibn Bibi, 
Selçukname, vol. II, p.124.

25- Chatroom where the sultan had private conversations. Ibn Bibi, Selçukname, vol. 
II, p.154.

26- Sultan’s tent, war headquarters during the war. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp.330, 
359, 360, 411.

27- Mobile mansions placed on an animal or vehicle. For Seyyah Ibn Cübeyir’s Selçukî 
Hatun’s ‘havda’, see.  R.J.C. Broadhurst, The Travels of Ibn Jubair, London, 1952, pp.239-
240.; For Fatimid Caliph Amir’’s ‘havda’ in Kahire Roda Island, see., Neil Mackenzie 
with reference to Makrizi, “The Fortifications of al-Qahira (Cairo) under the Ayyubids,” 
The Jihad and Its Times: Dedicated to Andrew Stefan Ehrenkreutz, (eds. Hadia Dajani-
Shakeel and Ronald Messier Ann Arbor, MI: University of Michigan Center for Near 
Eastern and North African Studies, Michigan 1991, pp.86-87.

28- The wooden pavilion used for the ceremony placed on the palace or castle gate. Ibn 
Bibi, Selçukname, vol. II, p.93.

29- The kiosk placed on an animal or vehicle to carry the funeral of the Mamluk Sultan 
Melik az Zahir. Baybars el-Mansûrî, Et Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d Devleti’t-Turkiyye, Türk 
Devletleri Konusunda Sultânlara Armağan 1252-1312, transl. H.Polat, Ankara 2016, p.50. 
in Ravendi (Muhammed b.Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-us-Sudûr and Âyet-us-
Surûr (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), vol. II, transl.:A.Ateş, Ankara 1999, s.259 
With the term “mahaffe”, he mentions a palanquin in which the sick Sultan Mohammed 
was carried, which should have been used in the same sense as howdah. Also in Ibn 
Cevzî’s Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu’l Ferec Ibnu’l-
Cevzî, transl.: H.Polat, Ankara 2019, p.171). Another term is referred to as ‘mahvel’, where 
viziers in Baghdad greet those who visit them. According to the narration, the fact that 
the building is in a garden indicates that it should be a camellia, lodge, or a private room.

30- Bag kiosk. Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’üt-Tevarih (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk), transl. 
and notes: E.Göksu and H. Hüseyin Güneş, Istanbul 2010, pp.167;177). Also, this term is 
found in Ravendi, Râhat-üs-Sudûr, p.266 and again in Ravendî İ.H.Mercan, Menakıb-
nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmani, Erciyes Univ., Institute of Social Sciences, Master’s 
Thesis, Kayseri 1990, p.162. We learn that Melik Eşref had his eyes on the mansion 
located in a beautiful vineyard outside the city and used the building for pleasure.
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Sirdâb31,

Âliye/ Gurfe32,

Meclis33,

Şikârhâne34,

Manzaratu’l-Kebş35,

Koşkâ-yi revân36. 

Kaynaklarda, ‘saray’ tanımının yapılar topluluğu anlamında 
kullanıldığı, bu yapı topluluğuna ait binaların ise ayrı anlamlarda 
farklı tanımlarla anıldığını görüyoruz. Bu terimlerin tahlili, ger-
çekleştirilecek bir saray tipolojisinin ancak külliyeyi teşkil eden 
yapıların yerleşim düzeni bağlamında yapılabileceği; fonksiyon 
açısından ise ancak sarayı oluşturan yapı tiplerinin sınıflama-
larının yapılabileceğini göstermektedir. Ortaçağ kaynaklarında 
geçen bu terimleri kullanıldığı bağlam içinde değerlendirdiği-
mizde ‘Şaraphane’, ‘Zeredhane’ gibi bazı örneklerin, müstakil bir 
ev türünden ziyade bir yapının belirli bir mekânı veya bölümü 
ihtiva ettiği anlaşılmaktadır37. Bu kavramlar sarayların tür isim-
leri olmayıp anlatılan olayın vasfına göre değişebilmektedir. Yani 
denilmek istenene (mefhûm) göre seçilerek kullanılmış kavram-

31- Abbasiler döneminde Bağdat’ta yer altına yapılan direkli açık salon veya havalandırma 
düzenine sahip oturma odası K. Kan, Abbâsilerin Birinci Asrında Bağdat (145-232/762-
847), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim 
Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, Bursa 2010, s.76)

32- Abbasi dönemi Bağdat’ında iki katlı zengin evlerinin üst kattaki en beğenilen misafir 
odası. Burası yaz aylarında yatak odası olarak da kullanılmaktaydı. Essâbî’den aktaran K. 
Kan, a.g.t., s.76. Osmanlı döneminde bu tabir çardak, balkon, cumba veya iç oda, halvet 
anlamlarında kullanılırdı. Bkz. D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul 1993, 
s.188)

33- Meclis, halifelerin veya sultanların, yüksek resmi görevliler, önde gelen tüccarlar, 
akademisyenler veya şairlerle beraber olduğu ve daha az resmi oturumların yapıldığı 
kabul salonları. İbnü’l-Cevzî, (a.g.e., s.169) Mansur Sarayını anlatırken “…Bu eyvanın tam 
ortasına yirmiye yirmi kulaç ebatlarında bir meclis inşa edilmişti.… Çatısında bir kubbe 
bulunmaktaydı. Bu yüzden kubbetü’l hadrâ olarak adlandırılmıştı. Bu anlamda meclis’in 
sohbet etme eyleminin anlatan fiil anlamı dışında bir mimari varlık olarak Mansur 
sarayının haçvari planlı olduğunu bildiğimiz divanhanesinin merkezindeki kubbeli 
salonu ifade ettiğini de anlıyoruz.

34- Farsçada av evi, köşkü anlamına gelir. İbn Bibi, Selçukname, I., s.290.

35- Gözetleme kulesi, kule burç, kale kapılarının üzerine gibi yüksek yerlere minare 
şeklinde yapılan çıkma. Buradan gündüz duman gece de ateş yoluyla haberleşme 
sağlanırdı. (Baybars el-Mansurî, a.g.e., s.132, not 305.) Mansurî’nin kitabında Halife’nin 
makam odası olarak kullanılan ‘el kebş’den bahseder (Baybars el-Mansurî, a.g.e., 
s.139). Nitekim halife El Hakim’in ‘manzaratu’i kebş’de vefat ettiğini biliyoruz (Baybars 
el-Mansurî, a.g.e., s.151). Bu anlamda tabirin sadece askeri bir işlev değil fevkani ve 
manzaraya açık konumda sultanî bir yapıyı açıkladığı anlaşılmaktadır.

36- İbn Bibi’de seyyar köşk anlamında kullanılan tabir. İbn Bibi, Selçukname, II. s.231, 
232.

37- Nitekim İbn Bibi’nin Sadedin Köpek’in ölümünü anlattığı kısımda ‘şaraphane’ 
denilen bölümün müstakil bir binadan çok, içice kapılardan geçilen ve daha çok sarayın 
bir mekânı olduğunu gösteren ifadeler bu düşünceyi doğrular.

Sirdâb31,

Âliye/ Gurfe32,

Meclis33,

Sikârhâne34,

Manzaratu’l-Kebsh35,

Koskâ-yi revân36. 

The definition of ‘palace’ is used in the sources in the sense of a 
number of structures, which are mentioned with different defini-
tions in different meanings. The analysis of these terms shows that 
a palace typology can only be made in the context of the settle-
ment order of the buildings constituting the complex; and, in terms 
of function, only the building types that make up the palace can be 
classified. When we evaluate these terms in medieval sources in 
the context of their use, it is understood that some examples such 
as ‘Saraphane’37, and‘Zeredhane’ contain a certain place or part of 
a building rather than a detached house type. These concepts are 
not the genre names of the palaces and may change according to 
the nature of the event described. In other words, they are referred 
and used according to what is meant (type of use). For example, it’s 

31-  Open hall with a pole built underground in Baghdad during the Abbasid period 
or a living room with ventilation.  K. Kan, Abbâsilerin Birinci Asrında Bağdat (145-
232/762-847, Uludağ Unv. Social Sciences Inst. Department of Islamic History and Arts, 
Department of Islamic History, PhD Thesis, Bursa 2010, p.76)

32- The most admired guest room on the upper floor of rich two-story houses in 
Baghdad during the Abbasid era. This place was also used as a bedroom in summer. 
As K. Kan quotes from Essâbî, ibid., p.76., this term was used for pergola, balcony, 
bay window, interior room, or private room in the Ottoman period. see. D.Hasol, 
Encyclopedic Dictionary of Architecture, Istanbul 1993, p.188)

33- The council, or the reception hall where caliphs or sultans meet with high officials, 
prominent merchants, academics or poets and hold less formal meetings. Ibnü’l-Cevzî, 
(ibid., p.169) describes Mansur Palace as follows “…An assembly of twenty by twenty 
fathoms was built right in the middle of this iwan.… There was a dome on its roof. That’s 
why it was called kubbetu’l hadrâ (gren dome). In this sense, the Mansur Palace, as an 
architectural entity, which describes the meetings of the council, is a cruciform planned 
hall, and it refers to the domed hall in the center of the iwan.

34- A hunting house, or mansion in Persian. Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p.290.

35- A cantilever made in the form of a minaret on high places such as watchtower, 
tower bastions, and castle gates, where communication was provided through smoke 
during the day and fire at night. (Baybars el-Mansurî, ibid., p.132, note 305.) Mansuri 
mentions ‘al kebsh’ used as the office of the Caliph in his book (Baybars el-Mansurî, 
ibid., p.139). It’s known that the caliph Al-Hakim died in ‘manzaratu’i kebsh’, (Baybars 
el-Mansurî, ibid., p.151). In this sense, the term explains not only a military function but 
also a sultanic exquisite structure.

36- The term used in Ibn Bibi for mobile kiosk. Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, pp.231, 232.

37- As a matter of fact, in the part where Ibn Bibi describes the death of Sadedin Kopek, 
his expressions confirm the idea that the section called “Saraphane” is a place inside the 
palace, which is passed through interlocking doors rather than being an independent 
building.
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lardır. Örneğin konu sultanın elçi kabulü veya emirleriyle top-
lantısı ise “bargâh”38, bu toplantı halka açık olacaksa “bargâh-ı 
âm”39, sarayın inşası anlatılacaksa “imâret”40, emir veya sultanın 
çadırında geçen bir olaydan bahsedilecekse “dehliz”41 terimleri 
tercih edildiği görülmektedir. Bu anlamda aynı yapı bir olayda 
“bargâh”, başka bir yerde “devlethane” olarak ifade edilebilmiştir. 
Bunlardan ‘devlethane’ tabirinin münhasıran Konya ve Kayseri 
kent merkezindeki saraylar için kullanıldığı biçiminde bir baş-
ka ön kabul daha vardır. Bize göre devlethane, sarayın soyut bir 
anlam olarak ‘şahsi manevisi’ni vurgulayan bir terim olup özel 
bir bina türünü ifade etmez. Zaten İbn Bibi’de de, sadece Konya 
ve Kayseri’dekiler için değil, Erzincan veya Ahlat’taki hükümet 
binaları için de bu terim kullanılmıştır42. Bu anlamda, İbn Bibi’nin 
soyut, metaforik anlatımının ürünleri bu kavramlardan yola çı-
karak dönemin saray ve köşklerini mimari bir sınıflamaya tabii 
tutmanın hatalı olacağı açıktır. Buna karşın ‘Şikârhane, Köşk-ü 
Âzin, Köşk-ü Bağ’ gibi doğrudan işleve işaret eden kavramlar, 
kullanıma dayalı bir köşk ayırımının yapılabileceğini ortaya koy-
maktadır. 

Öyleyse köşk sınıflamasını belirleyecek mimari öğe ne ola-
bilir? Kuşkusuz sınıflamanın ana öğesi olacak mekân, planın 
odağı ve diğer mekânların ortak alanını teşkil etmelidir. Ayrıca 
tüm köşk örneklerin de bu birimin olup olmamasıyla planı ve 
fonksiyonu değiştiren bir hususiyeti olmalıdır. Ortaçağ’ın saray 
ve köşklerini biçim veya plan düzleminde sınıflayacaksak bu 
birimin ‘Orta Mekân’ veya ‘Sofa’ olması gereklidir. Sofa, talî bir 
mekan değil yapı içindeki değerleri eş mekânların doğrudan 
açıldığı ortak bir alandır. Acaba bu sofa/hayat/orta mekân bi-
riminin dönemin kaynaklarında bir terim olarak karşılığını bu-
labilir miyiz? İbn Bibi ve diğer Ortaçağ kaynaklarının köşk ve 
saray anlatımlarında mekân düzenine ait bir veri yoktur. Buna 
karşın bir ortak mekân veya dolaşım mekânı olarak bir kavram 
sıklıkla anılır: “Soffe-i Bâr” (Toplantı Salonu). İbn Bibi’nin, “…Sul-
tan soffe-i bâr’da ülke tahtına oturur…” veya “…soffe-i bâr’a gider 
vezirlik makamına otururdu”43 şeklindeki ifadelerine bakılırsa, 
‘soffe-i bâr’, sultanın tahtında konuklarını kabul ettiği, devlet işle-
ri konularında hüküm verdiği bir mekân olup bir ortak kullanım 

38- İbn Bibi, Selçukname, I, s.390.

39- İbn Bibi, Selçukname, I, s.83, 153, 194.

40- İbn Bibi, Selçukname, I, s.362-363.

41- İbn Bibi, Selçukname, II,, s.118.

42- Erzincan devlethanesi için bkz. İbn Bibi; a.g.e., I, s.365.; Harput devlethanesi için bkz. 
İbn Bibi; a.g.e., I, s.441.

43- İbn Bibi, Selçukname, I: 34, 114, 181, 195, 245, 393; II: 105, 106

called “bargâh”38 if the purpose is sultan’s acceptance of ambas-
sadors or meeting with deputies, “bargâh-ı âm”39 if this meeting 
is open to the public, “imâret”40 if the construction of the palace 
is meant and preferred as “dehliz”41 to refer to any event happen 
in the tent of the emir or the sultan. In this sense, the same struc-
ture could be expressed as “bargah” in one event and ‘devlethane’ 
elsewhere. Of these, there is another pre-acceptance that the term 
‘devlethane’ is used exclusively for palaces in Konya and Kayseri 
city centers. In our tradition, ‘devlethane’ is a term that emphasiz-
es the “ spiritual value” of the palace transcendentally and does not 
refer to a special type of building. This term has already been used 
in Ibn Bibi, not only for those in Konya and Kayseri, but also for 
government buildings in Erzincan or Ahlat42. In this sense, it is ob-
vious that it would be wrong to classify the palaces and mansions 
of the period with an architectural classification based on Ibn Bibi’s 
abstract and metaphorical concepts. On the other hand, concepts 
such as ‘Şikârhane, Köşk-ü Âzin, Köşk-ü Bağ’ that point directly to 
the function reveal that a mansion distinction can be made based 
on usage.

So what could be the architectural element that determines the 
mansion classification? Undoubtedly, the space as the main ele-
ment of the classification should constitute the focus of the plan 
and the common area of other spaces. In addition, the presence of 
this unit in all kiosk examples stands out as a feature that affects 
the plan and function. If we are to classify medieval palaces and 
kiosks in the terms of form or plan, this unit should be “Middle 
Space” or “Sofa”. Sofa is not a secondary space, but a common 
space where other identical spaces within the building are opened 
directly. In the sense of finding the equivalent term of sofa / hall / 
middle space in the sources, there is no data on the spatial order 
in the kiosk and palace descriptions of Ibn Bibi and other Medieval 
sources. On the other hand, another concept is often referred to as 
a common or circulation space: “Soffe-i Bâr” (assembly hall). Judg-
ing by the statements of Ibn Bibi such as “… Sultan would sit on the 
throne in soffe-i bâr…” or “… He would go to soffe-i bâr and sit with 
viziers”43, ‘soffe-i bâr’ represented a common area where he ac-
cepted his guests on the throne as the sultan, and made judgments 

38- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p.390.

39- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp.83, 153, 194.

40- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp.362-363.

41- Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, p.118.

42- For Erzincan state house, see. Ibn Bibi; ibid., vol. I, p.365; For Harput state house see. 
Ibn Bibi; ibid., vol. I, p.441.

43- Ibn Bibi, ibid., vol. I: pp. 34, 114, 181, 195, 245, 393; vol. II: pp.105, 106
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alanını ifade ediyordu. Peki, bu mekânın yerini günümüze ulaşan 
köşk örneklerine bakarak tayin edebilir miyiz? Yukarıdaki İbn 
Bibi anlatımlarının geçtiği Beyşehir Kubadabad Sarayı’nda, sulta-
nının ikametine yaraşır iki bina vardır. ‘Büyük ve Küçük Saray’ 
isimli iki köşk yapısı, ana hatlarıyla, iki yanında çeşitli odaların 
sıralandığı bir sofa ya da orta mekân ile bunların önünde yer alan 
vestibül veya giriş holünden müteşekkildir. Burada, mekânla-
rın iki yanına sıralandığı orta mekânın konut mimarisinde sofa 
veya hayat şeklinde isimlendirilen birimle aynı biçim ve işleve 
sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sofa, Cresweel’in44 ‘Court of 
Honour (Şeref Salonu)’ diye isimlendirdiği, iki yanındaki kapalı 
mekânların ona açıldığı yarı açık bir mekan olarak saray veya 
köşkün esas bölümünde merkezi işlev gören bir birimdir. Nite-
kim Geleneksel Türk Konutu’nda Hayat veya sofa, anlam değer 
açısından da tıpkı İbn Bibi’de anlatıldığı gibi da ortak yaşama ala-
nını ifade eder. Dolayısıyla İbn Bibi’de ‘Soffe’ şeklinde ifade edilen 
mekânın, geleneksel konut mimarimizdeki ‘Sofa/Hayat/Orta 
Mekân’ ile aynı birim olduğu; böylece dönemin köşk yapılarının 
sınıflandırmasında tipolojiyi belirleyecek ana birimin sofa olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda plan düzlemli bir Ortaçağ Köşk Ti-
polojisinin ana belirleyicisi sofadır. Mimarlık sınıflamalarında salt 
plan düzlemli bir ayrımın tek boyutlu ve eksik olacağı açıktır. Bu 
sebeple, dönemin köşk yapılarının plan ve işleve göre iki farklı 
sınıflamasını yapılması konunun tüm yönleriyle ortaya konula-
bilmesi açısından zorunludur. 

Bu açıklamaların ışığında mevcut örneklerin plan düzlemin-
de bir sınıflaması şöyle bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır: 

1) SOFASIZ KÖŞKLER:

Anadolu Selçuklu Köşkleri içinde ilk grubu sofasız binalar 
teşkil eder. Bu tipin iki alt grubu vardır. İlkinde, birbirine basit 
birer kapıyla bağlanan iki mekânın aralarında ortak bir mekân 
olmadan yan yana sıralandığı bir şema vardır (Foto 1, Şekil 2). Bu 
tiptekilerin45 tamamı iki katlıdır. Her iki katta da iki mekândan 
diğerine göre daha büyük ölçülerde, süsleme ve kullanım açı-
sından daha öncelikli olanı girişten sonraki ilk mekândır. Bazı 
örneklerde bu mekânın duvarlarında tuğla hatıl içersinde farklı 
sayılarda ve birbirine eş ölçülerde bir niş kuşağı bulunur. Diğer 

44- K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, (Second edition in two parts) Vol. I Part 
II, New York 1979, p.54.

45- Alanya Gülefşen, Hacı Baba, Sugözü, Hasbahçe, Çıplaklı Köşkleri ve Beyşehir-Kilise 
Adasındaki Bina.

on matters of state affairs. This term can be found in the examples 
of kiosks that have survived such as in the two buildings suita-
ble for the residence of the sultan in Beyşehir Kubadabad Palace, 
which Ibn Bibi describes above. The two kiosk structures named 
“Big and Small Palace” consist of a sofa or a central space lined 
with various rooms on both sides and a vestibul or entrance hall 
in front of them. So, we can conclude that the central space, where 
other sections are lined up on both sides, has the same form and 
function as the unit called sofa or hall in the residential architec-
ture. The Sofa is a unit that functions as a center in the main part of 
the palace or kiosk in the form of a semi-open space, which Cre-
sweel44 calls the “Court of Honor” and indoor spaces on both sides 
open to it. As a matter of fact, in the Traditional Turkish Residence, 
hall or sofa refers to the common living space in terms of meaning 
and value, just as it is described in Ibn Bibi. Therefore, the space 
described as “Soffe” in Ibn Bibi is the same unit as “Sofa / Hall / 
Central Space” in our traditional residential architecture. Thus, it 
is obvious that the main unit that determines the typology in the 
classification of the kiosks of the period should be the sofa. In this 
sense, the main determinant of a Medieval Pavilion Typology is the 
sofa in terms of plan. It is clear that making distinction merely on 
plan for architectural classifications will be one-dimensional and 
incomplete. For this reason, it is necessary to make two different 
classifications of kiosk structures of the period according to plan 
and function in order to present the subject in all aspects.

In the light of these explanations, the classification of the exist-
ing examples are made according to plan as follows:

1) KIOSKS WITHOUT SOFA:

The first group of Anatolian Seljuk Kiosks is the building type 
without a sofa. This type has two subgroups. The first one has a 
plan in which two spaces are connected to each other by a simple 
door and lined up side by side without a common space between 
them (Photo 1, Figure 2). All of these types45  have two floors. On 
both floors, the first place after the entrance is the one that has 
larger dimensions than the other and has a higher priority in terms 
of decoration and usage. In some examples, there is a niche arch 
in different numbers and equal sizes within the brick beam on the 

44- K.A.C.Creswell, Early Muslim Architecture, (Second edition in two parts) Vol. I Part 
II, New York 1979, p.54.

45- Kiosks in Alanya Gülefşen, Hacı Baba, Sugözü, Hasbahçe, Çıplaklı and the building 
on Beyşehir-Church Island.
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mekân ise daha küçüktür. Girişten sonraki ilk mekândan bir 
açıklıkla küçük mekâna geçilir ki bu açıklık bir kapı aksamı veya 
donatısına sahip olmayan basit açıklıklardır. Söz konusu mekâ-
nın çoğunlukla üst kattan gelen suyun dışarı tahliye edildiği ıslak 
birimi olarak kullanıldığı anlaşılır. Büyük mekân, bazı örnekler-
de içinde ocak veya sedir gibi donatıları da ihtiva eden esas ya-
şama birimidir. Bu binaların üst katı açık, alt katı ise kapalı bir 
tasarıma sahiptir. Bu tipteki köşkler daha çok Şikârhane’dir (Av 
Köşkü). Bu şikârhaneler geniş bir çevre duvarıyla ihata edilmiş 
büyük arazilerin ortasında, farklı müştemilat ve servis binalarıy-
la birlikte yer alırlar. 

İkinci alt gruptaki binalar Kare Biçimli Fevkânî, Kulevârî Ge-
nellikle Bir Yapıya Bitişik, Seyran Köşkü Niteliğindeki Tek Birimli 
yapılardır46 (Foto 2, Şekil 1). Bu yapıların bağımsız bir yapı tipi 
olmaktan ziyade seyir, seyran, balkon gibi işlevle, bir yapı gru-
buna -bilhassa saray külliyelerine- bağlı, ek veya özel bina ola-
rak tasarlandıkları görülür. Tek birimden ibaret bu yapıların öne 
çıkan hususiyeti fevkâniliktir. Bir sur veya saraya ait mekânla-
rın üzerine yerleştirilmiş hafif malzemeden bu köşkler -mutla-
ka- manzaraya açık biçimde konumlanırdı. Bu köşklerde servis 
birimleri gibi sürekli kullanıma mahsus ev donatılarına rastlan-
maz. Bu yüzden geçici kullanıma uygundurlar. Bunların Anado-
lu Selçuklu döneminde en bilinen örneği Alâeddin Köşkü isimli 
Konya’daki yapıdır. Beden duvarları üzerine yerleştirilmiş kare 
biçimli tek birimden ibaret fevkâni yapının, gerisindeki saraya 
bir koridorla bağlı, sultanın dinlenme ve eğlence gibi özel kulla-
nımlarına mahsus bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır. 

46- Bu yapılara örnek olarak şu binaları verebiliriz: Konya Alâeddin Köşkü, Hasankeyf 
Büyük Saray’daki büyük kule, Alanya Hasbahçe Köşkü ve aslî durumunda Alanya 
Sarayı’nın 14 ve 8 nolu mekânlarının üzerinde yer aldığı kazı sonucundaki verilerle 
ortaya konulan (bkz. Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, s.135.) 
köşkler. Bu tip yapıları, Uygur Kalıklarından (E. Esin, a.g.m.), başlayarak 15.yy.daki 
Bulgaristan Saran-Saruhan Bey Konağı (bkz A. Arel, “Cihannüma Kasrı ve Erken 
Osmanlı Saraylarında Kule Yapıları Hakkında”, Prof. Dr. Doğan Kuban’a Armağan, 
Yay. Haz. Z. Ahunbay vd., İstanbul 1996, s. 99-116 (Foto 14) veya 19.yy.da Edirne surları 
üzerinde yer alan köşklere (Rıfat Osman, Dr. Rıfat Osman’a Göre Edirne Evleri ve 
Konakları, İstanbul 1976, Resim 6, 35.) kadar uzun zaman diliminde görebilmekteyiz.

walls of this space. The other space is smaller. From the first space 
after the entrance, an opening leads into a small space, which has 
simple openings that do not have a door assembly. It is understood 
that the space in question is mostly used as a drainage basin where 
the water coming from the upper floor is drained. The large space, 
in some examples, is the main living unit that also contains acces-
sories such as a hearth or cedar. The upper floor of these buildings 
has an outdoor design while the lower floor has an indoor design. 
This type of kiosk is mostly Sikârhane (Hunting Kiosk). This kind 
of kiosks are located in the middle of large lands surrounded by a 
wide enclosure wall, together with different outbuildings and ser-
vice buildings.  

The buildings in the second subgroup are square-shaped Fe-
vkânî and Kulevârî, generally adjacent to a building and are sin-
gle-unit structures in the form of Seyran Pavilion46 (Photo 2, Figure 
1). Rather than being an independent building type, these buildings 
are designed as an annex or special building attached to a group 
of buildings, especially palace complexes, with functions such as 
viewing, gazing and balcony. The prominent feature of these struc-
tures, which consist of a single unit, is to have a two-storey plan. 
These pavilions made of light materials placed on the spaces be-
longing to a fortification or palace were definitely positioned open 
to the view. House accessories for continuous use such as service 
units are not found in these kiosks. Therefore, they are suitable for 
temporary use. The most known example of these in the Anatolian 
Seljuk period is the building in Konya named Alâeddin Pavilion. It 
is understood that the two-storey building, consisting of a single 
square-shaped unit placed on the body walls, is connected to the 
palace behind it by a corridor and has a function specific to the 
sultan’s special uses such as recreation and rest.

46- Examples of these buildings are: Konya Alâeddin Mansion, the big tower in 
Hasankeyf Grand Palace, Alanya Hasbahçe Mansion and the mansions revealed by the 
data as a result of the excavation, which are located on the rooms 14 and 8 of the Alanya 
Palace (see R. Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, p. 135.). These types of 
buildings can be seen in Uygur Ruins (E.Esin, art.), in the 15th century Bulgaria Saran-
Saruhan Bey Mansion (see A. Arel, “Cihannüma Kasrı ve Erken Osmanlı Saraylarında 
Kule Yapıları Hakkında”, Prof. Dr. Doğan Kuban’a Armağan, ed. Z.Ahunbay et al., Istanbul 
1996, p.99-116 (Photo 14) or in the mansions on the walls of Edirne in the 19th century 
(Rıfat Osman, Dr. Rıfat Osman’a Göre Edirne Evleri ve Konakları, Istanbul 1976, Photo 
6, 35).
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Fotoğraf/1b) Alanya Hacı Baba Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/1b) Alanya Hadji Baba Pavilion (A.Yaş Archive)

Fotoğraf/1a) Alanya Gülefşen Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/1a) Alanya Gülefşen Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/1c) Kubadabad Kilise Adası Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/1c) Kubadabad Church Island Pavilion (A.Yaş Archive)
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Şekil/ 2a- Alanya Çıplaklı Mahallesi’ndeki köşk alt kat planı
(Çizim: O.Önder)

Figures /2a- Pavilion ground floor plan in Alanya Çıplaklı Neighborhood
(Drawing: O. Önder)

Şekil/ 2c- Alanya-Gülefşen Köşkü Alt Kat Planı
(B.Karamağralı’dan işlenerek)

Figures /2c- Alanya-Gülefşen Mansion Ground Floor Plan
(processed from B.Karamağralı)

Şekil/ 2b- Alanya Çıplaklı Mahallesi’ndeki köşk üst kat planı
(Çizim: O.Önder)

Figures /2b- Pavilion upper floor plan in Alanya Çıplaklı Neighborhood
(Drawing: O. Önder)

Şekil/ 2d- Alanya-Gülefşen Köşkü Üst Kat Planı
(B.Karamağralı’dan işlenerek)

Figures /2d- Alanya-Gülefşen Mansion Upper Floor Plan
(processed from B.Karamağralı)
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Şekil/ 2e- Alanya-Hacı Baba Köşkü Alt Kat Planı
(S.Redfor’dan işlenerek)

Figures /2e- Alanya-Hacı Baba Mansion Ground Floor Plan
(processed from S. Redfor)

Şekil/ 2g- Konya-Beyşehir Gölü Mada’nın Kilise Adasındaki Köşk Alt Kat Planı
(Çizim: O.Önder)

Figures /2g- Mansion Ground Floor Plan on Konya-Beyşehir Lake Church Island
(Drawing: O. Önder)

Şekil/ 2f- Alanya-Sugözü Köşkü Alt Kat Planı
(S.Redfor’dan işlenerek)

Figures /2f- Alanya-Sugözü Mansion Ground Floor Plan
(processed from S.Redfor)

Şekil/ 2h- Antalya-Kemer Köşkü Alt Kat Planı
(A.T.Yavuz’dan)

Figures /2h- Antalya-Kemer Mansion Ground Floor Plan
(by A.T.Yavuz)
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Fotoğraf/2a) Konya Alâeddin Köşkü 
(http://www.eskiturkiye.net/4151/alaaddin-kosku-kalintisi-konya-19-yuzyil)

Photos/2a) Konya Alâeddin Pavilion 
(http://www.eskiturkiye.net/4151/alaaddin-kosku-kalintisi-konya-19-yuzyil)

Fotoğraf/2b) Hasankeyf Büyük Saray-Kule (O.Arık, 2004, s.102)
Photos/2b) Hasankeyf Grand Palace-Tower (O.Arık, 2004, p.102)



ANADOLU SELÇUKLU KÖŞKLERİ / THE ANATOLIAN SELJUKS KIOSKS 273

Fotoğraf/2c) Antalya Aspendos Köşkü (R.Arık Arşivi)
Photos/2c) Antalya Aspendos Kiosk (R.Arık Archive)

Fotoğraf/2d) Alanya Hasbahçe Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/2d) Alanya Hasbahçe Kiosk (A.Yavaş Archive)
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Şekil/ 1a- Konya Alâeddin Köşkü Restitüsyon (Akok 1969 Resim 11)
Figures /1a- Konya Alâeddin Pavilion Restitution (Akok, 1969. Photo 11)

Şekil/ 1c- Alanya İçkale Selçuklu Sarayındaki iki Seyir Köşkü (Restitüsyon-O.Arık Arşivi)
Figures /1c- Two View Pavilions in Alanya Içkale Seljuk Palace (Restitution-O. Arık Archive)

Şekil/ 1b- Hasankeyf Büyük Saray-Kule Restitüsyon
(O.Arık, 2004, s.102’dan işlenerek)

Figures /1b- Hasankeyf Grand Palace-Tower Restitution
(O.Arık, 2004, processed from p.102)
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2) SOFALI KÖŞKLER:

Bu gruba ait köşkler, sofanın etrafına sıralanmış mekânların 
teşkil ettiği esas yaşama alanı ve onun önündeki hazırlık mekâ-
nından müteşekkil bir tasarıma sahiptir. Bu tipin ilk alt grubu-
nu teşkil eden köşklerin planı, derinlemesine dar uzun sofanın 
tek kenarına sıralanmış mekânlardan müteşekkildir. Bu tipte iki 
köşk vardır: Alanya Kaledran ve Sedre Köşkleri (Şekil 4). Her iki 
binada iki katlı olup üst kata çıkış merdiveni girişin bir kena-
rında, duvar içinde değerlendirilmiştir. Bu tipe ait şemayı teşkil 
eden iki mimari öğe öne çıkar: Mekânların dolaşım alanı sofa ve 
manzaraya açık olanları balkon veya eyvan gibi değerlendirilmiş 
iki köşe mekânı. Bu tipte alt katlar dışa kapalı, üst kat ise ey-
van-balkon gibi mekânlarıyla dışa açık bir tasarıma sahiptir. 

İkinci alt grupta47 mekânlar bu sefer sofanın iki yanına sıra-
lanırken, sofayı çeşitli noktalarda dik eyvanlar keser. Bu tipteki 
binalardan Kayseri Hızırilyas Köşkü’nde iki yanına mekânlar sı-
ralanmış sofaya, güneybatı ve kuzeydoğu yönlerinden eyvanlar 
eklemlenir. Kız Kalesi Ana Yapı’da ise derin bir eyvan şeklinde 
düzenlenmiş girişten sonra gelen ve iki yanına mekânların sı-
ralandığı sofaya, kuzeydoğu ve güneydoğu yönünden iki eyvan 
açılır. (Foto 3, Şekil 3). Bu iki grubun sofanın tek veya iki yanı-
na mekânların sıralandığı, bu haliyle geleneksel konut mimari-
mizdeki ‘Dış’ ve ‘İç Sofalı’ ev planları hatırlatan şemaları dikkat 
çekicidir. Bu iki alt grubun ortak yanı girişten hemen sonra ge-
len ‘vestibül’ veya ‘hol’ diye isimlendirilebilecek ön mekândır. 
Mardin Firdevs Köşkü veya Harput İçkale’deki Saray gibi bazı 
örneklerde bu ön mekânın işlevini avlu üstlenir. Bu binalarda av-
ludan geçilerek ulaşılan bir ortak mekân olarak tanzim edilmiş 
sofa, ayrıntılı su donatılarıyla planın odak noktası olup iki yanı-
na mekânlar sıralanır. Kayseri Haydar Bey, Kubadabad Malanda 
gibi köşklerde gördüğümüz L biçimli vestibül, unaksiyal girişten 
sonra içinde oturma sekilerinin yer aldığı tam anlamıyla bir ha-
zırlık mekânıdır. Bu nişler mal ve yük indirme veya dinlenme 
amaçlı kullanılmış olmalıdır. Kubadabad Küçük Saray veya Batı 
Köşkü veya Alanya Tophane Burcunda (I.Alâeddin Keykubad De-
niz Köşkü)48 olduğu gibi bu ön mekânın enine veya derinleme-

47- Kayseri Haydar Bey Köşkü, Kayseri Hızırilyas Köşkü, Seydişehir Malanda 
Mevkiindeki Bina, Beyşehir Kız Kalesi Ana Yapı, Mardin Firdevs ve Sultan Salih Köşkleri, 
Harput İçkale Sarayı, Kubadabad Büyük ve Küçük Saray ile Batı Köşkleri, Alanya 
Tophane Burcu.

48- Alanya Tophane Burcu olarak isimlendirilen yapı, Tersanenin hemen güneyinde yer 
almakta olup iki cephesindeki sultanî iki büyük kitabe; daha önemlisi planındaki sivil 
karakter onun sultan için yapılmış ve muhteşem Akdeniz manzarasına sultanın adıyla 
anılacak yeni başkentinin fetih anısı olarak yapılmış bir köşk olduğunu düşünmekteyiz. 
‘Tophane’ tabiri Osmanlı döneminde yapıya bir üst kat eklenerek savunma işlevine 
dönüştürüldüğü dönemde verilmiş olmalı. Biz yapının aslî halinde bir ‘Deniz Köşkü’ 
olduğunu iddia ediyoruz.

2) KIOSKS WITH SOFA:

The kiosks belonging to this group have a design consisting of 
the main living area formed by the spaces lined up around the hall 
and the preparation space in front of it. The plan of the kiosks, which 
constitute the first subgroup of this type, consists of spaces lined up 
on one side of the deeply narrow and long hall. There are two kiosks 
of this type: Alanya Kaledran and Sedre Kiosks (Figure 4). Both build-
ings have two floors and the stairs to the upper floor are adjacent 
to the wall on one side of the entrance. Two architectural elements 
constitute the scheme of this type: The sofa is designed as the cir-
culation area of the spaces and two corner spaces open to the view 
are considered as balconies or iwan. In this type, the lower floors are 
designed indoor while the upper floor has an outdoor design with 
spaces such as iwan and balcony.

In the second subgroup47, while the spaces are lined up on both 
sides of the sofa, vertical iwans section it at various points. Of these 
types of buildings, like in Kayseri Hızırilyas Mansion, iwans are joined 
from the southwest and northeast directions to the sofa lined with 
spaces on both sides. In the Maiden’s Castle Main Building, two iwans 
are opened from the northeast and southeast directions to the sofa 
that comes after the entrance and arranged as a deep iwan and where 
the spaces are lined on both sides (Photo 3, Figure 3). The schemes 
of these two groups, in which the spaces are lined up on one or both 
sides of the sofa, are remarkable and remind the ‘Exterior’ and ‘In-
ner Sofa’ house plans in our traditional residential architecture. The 
common feature of these two subgroups is the front space that can 
be named as ‘vestibul’ or ‘hall’ right after the entrance. In some ex-
amples such as the Mardin Firdevs Pavilion or the Palace in Harput 
Içkale, the courtyard assumes the function of this front space. In 
these buildings, the sofa, arranged as a common space that can be 
accessed through the courtyard, is the focal point of the plan with 
its detailed water equipment, and spaces are lined up on both sides. 
The L-shaped vestibul, which we see in mansions such as Kayseri 
Haydar Bey and Kubadabad Malanda, is literally a preparation place 
with sitting benches after the unaxial entrance. These niches must 
have been used for loading goods or recreation. There are variations 
in the form of transverse or deep direction of this front space, as in 
the Kubadabad Little Palace or Batı Pavilion or in the Alanya Tophane 
Bastion (Alâeddin Keykubad I Sea Pavilion)48. Here, separating the 

47- Kayseri Haydar Bey Kiosk, Kayseri Hızırilyas Kiosk, Building in Seydişehir Malanda 
Area, Beyşehir Maiden’s Castle Main Building, Mardin Firdevs and Sultan Salih Kiosks, 
Harput Içkale Palace, Kubadabad Big and Small Palace and Batı Pavilions, Alanya 
Tophane Bastion.

48- The building, named Alanya Tophane Bastion, is located just south of the Shipyard 
and has two large sultanic inscriptions on both sides. More importantly, the civil 
character in its plan indicates that it was built for the sultan as a memory of the conquest 
of the new capital, named after the sultan with a magnificent Mediterranean view. The 
term ‘Tophane’ must have been given in the Ottoman period when an upper floor was 
added to the building and turned into a defense function. The building must have been a 
“Sea Pavilion” in its original form.
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Şekil/ 4a- Antalya-Kaledran Köşkü (Plan) (Alptekin Yavaş Arşivi)
Figures /4a- Antalya-Kaledran Kiosk (Plan) (Alptekin Yavaş Archive)

Şekil/ 4b- Alanya-Sedre Köşkü (Plan)
(Alptekin Yavaş Arşivi, Y.Yavuz’dan İşlenerek)

Figures /4b- Alanya-Sedre Kiosk (Plan)
(Alptekin Yavaş Archive, processed from Y.Yavuz)
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Fotoğraf/3a) Kubadabad Küçük Saray (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)
Photos/3a) Kubadabad Small Palace (Kubadabad Palace Excavation Archive)

Fotoğraf/3b) Kubadabad Batı Köşkü (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)
Photos/3b) Kubadabad Batı Köşkü (Kubadabad Palace Excavation Archive)

Fotoğraf/3c) Alanya Sedre Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/3c) Alanya Sedre Kiosk (A.Yavaş Archive)
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Fotoğraf/3d) Kayseri Hızırilyas Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/3d) Kayseri Hızırilyas Kiosk (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/3e) Alanya Kaledran Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/3e) Alanya Kaledran Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/3f) Kayseri Haydar Bey Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/3f) Kayseri Haydar Bey Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/3g) Alanya Tophane Burcu (I.Alâeddin Keykubat Deniz Köşkü)
(A.Yavaş Arşivi)

Photos/3g) Alanya Tophane Bastion (Alâeddin Keykubad I Sea Pavilion)
(A.Yavaş Archive)
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Şekil/ 3a- Beyşehir Gölü Kız Kalesi Adası Ana Yapı Planı (R.Arık’dan)
Figures /3a- Beyşehir Lake Maiden’s Castle Main Building Plan (by R.Arık)

Şekil/ 3c- Kayseri-Erkilet Hızırilyas Köşkü Planı (V.G.M.’den işlenerek)
Figures /3c- Kayseri-Erkilet Hızırilyas Pavilion Plan (Processed from the General Directorate of Foundations)

Şekil/ 3b- Kubadabad Batı Köşkü
Figures /3b- Kubadabad Western Pavilion
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Şekil/ 3d- Kayseri-Argıncık Haydar Bey Köşkü Plan
(V.G.M.’den işlenerek)

Figures /3d- Kayseri-Argıncık Haydar Bey Kiosk Plan
(Processed from the General Directorate of Foundations)

Şekil/ 3f- Isparta-Yenişarbademli Malanda Mevkiindeki Bina
(Çizim: A.Yavaş)

Figures /3f- Building in Malanda Region, Isparta-Yenişarbademli
(Drawing: A.Yavaş)

Şekil/ 3e- Alanya Tophane Burcu Aleddin Keykubat’ın Deniz Köşkü
(S.Lioyd’dan)

Figures /3e- Alanya Tophane Bastion Alâeddin Keykubad’s Sea Pavilion
(by S.Lioyd)

Şekil/ 3g- Kubadabad Küçük Saray Planı (Otto Dom’dan) 
Figures /3g- Kubadabad Small Palace Plan (by Otto Dom) 
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sine doğrultulu biçimli çeşitlemeleri mevcuttur. Burada sofa ve 
vestibülün bir kapı vasıtasıyla birbirinden kopartılması, planın iki 
farklı işlev için hazırlık mekânı ve esas mekân şeklinde düşünü-
lüp tasarlandığını; bu haliyle de geleneksel konut mimarimizde-
ki sofalı ev tasarımıyla benzerliği dikkat çekicidir. Bu anlamda, 
Selçuklu ve Osmanlı konutlarında mekân tertibi açısından ben-
zer bir tasarım mantığının var olduğunu, bunun da Türk Konut 
Mimarisinde süreklilik arz eden bir mimari geleneğin varlığına 
işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Sofasız Köşkler, basit bir şema ve sürekli kullanıma uygun 
donatıların olmadığı yapılardır. Sofalılar ise Osmanlı dönemi iç 
ve dış sofalı ev tipinin hatırlatan planları, Türkistan’daki dört ey-
vanlı konut şemasının Anadolu’ya uyarlanmış haliyle bir tekâ-
mülü ve dönemin olgun konut şemasını yansıtır. 

Haydar Bey, Malanda veya Küçük Saray gibi sofalı köşklerde 
görülen L biçimli unaksiyal giriş ünitesi, Geleneksel Osmanlı Ko-
nutu’nda, misafirin eve girdiği anda iç mekâna doğrudan hâkim 
olmaması için düşünülmüş yaşmak duvarı diye bilinen düzenle-
meyi49 akla getirir. Bu birim sofaya yani esas alana girişte bir ha-
zırlık mekânıdır. Sofa ise tıpkı Geleneksel Türk Evlerindeki gibi 
planın başlıca âmili esas mekânı konumundadır.

3) MÜNFERİT TİPTEKİ KÖŞKLER:

Tipolojinin son grubunu münferit olarak niteleyebileceğimiz 
önceki dönemlere ait olup Türk döneminde ihya edilerek kul-
lanılmış veya planı tanımlanamayacak kadar kötü durumdaki 
yapılar teşkil eder50 (Foto 9, Şekil 5). Bizans veya öncesinden ka-
lan bu yapıların aynı aksa veya yan yana dizilmiş iki mekândan 
müteşekkil basit bir plana sahip olduğu, tek katlı yapıların Türk 
döneminde bilhassa damının bir köşesine eklenmiş basit kâgir 
çıkmalar dışında çok da değiştirilmeden yeniden kullanıldığı an-
laşılmaktadır. Bu çıkmaların bir seyir köşkü olarak değerlendi-
rildiği rahatlıkla söylenebilir.

49- Reha Günay, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara 1981, s.116.

50- Bu gruba giren köşkler arasında şunları sayabiliriz; Antalya-Gazipaşa’daki Trajan’ın 
Mezarının Türk döneminde bir av köşküne dönüştürüldüğü yapı, Selçuklu fethi 
öncesi Rupenidlerin Sarayı olduğu anlaşılan Antalya-Alara Kasrı ve Aksaray Ervah 
mezarlığındaki Kırkkızlar denilen yapı ve Yozgat-Delice ırmağı kıyısında yer alan harap 
durumdaki Moğol Kışlağı olarak bilinen yapı kalıntısı ve Kayseri Biilur Bağlarındaki Kızıl 
Köşk.

sofa and vestibul from each other by means of a door indicates that 
the plan is thought and designed as a preparation space and main 
space for two different functions; similar to the sofa house design 
in our traditional residential architecture. In this sense, we can 
conclude that there is a similar design logic in terms of spatial ar-
rangement in Seljuk and Ottoman residences, which indicates the 
existence of an architectural tradition that has been continuously 
applied in Turkish Housing Architecture.

The Kiosks without sofa are of the structures that do not have a 
simple scheme and accessories suitable for continuous use. Those 
with sofa, on the other hand, reflect the evolution of the Ottoman 
period house type with interior and exterior sofas, an evolution of 
the four-iwans housing scheme in Turkistan, adapted to Anatolia 
and the mature housing scheme of the period.

The L-shaped unaxial entrance unit, seen in kiosks with sofa 
such as Haydar Bey, Malanda or Small Palace, reminds the design 
known as the veil wall49 in the Traditional Ottoman Residence, and 
prevents the guests from directly seeing the interior space when 
they enter the house. This unit is a preparation area at the entrance 
to the hall, the main area. The Sofa, on the other hand, is the main 
area of the plan, just like in Traditional Turkish Houses.

3) INDIVIDUAL TYPE OF KIOSKS:

As the last group of typology, individual structures belonging to 
the previous periods were used in the Turkish period after being 
revived though some were in bad condition for which the plan can-
not be defined50 (Photo 9, Figure 5). These Byzantine or pre-Byzan-
tine structures had a simple plan consisting of two spaces lined up 
on the same axis or side by side, and the single-storey buildings 
were reused in the Turkish period without much modification ex-
cept for the simple masonry protrusions attached to one corner of 
the roof, which makes them look like viewing pavilions.

49- R.Günay, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara 1981, p. 116.

50- Among the pavilions in this group are: The building where Trajan’s Tomb in Antalya-
Gazipaşa was converted into a hunting lodge during the Turkish period, the Antalya-
Alara Pavilion, which was the Palace of the Rupenids before the Seljuk conquest, and 
the structure known as Kırkkızlar in the Aksaray Ervah cemetery, the ruined Mongolian 
Barracks located on the banks of the Yozgat-Delice river and the Red Mansion in Kayseri 
Biilur Vineyards.
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İŞLEVİNE GÖRE TİPOLOJİ:

Mimarlık tarihi çalışmalarında daha çok plan ölçekli tasnifler 
yapılır. Kapalı ve avlulu bir medrese olması ya da tek ve iki katlı 
han olması gibi kriterler aynı türden binaları birbirinden ayıran 
yegâne unsurlarmış gibi düşünülür. Oysa ki bir mimari formun 
oluşumunda ana motivasyon işlevdir. Söz gelimi bir medrese şe-
masının verilecek eğitimin türü veya öğrencinin niceliğine göre 
değişebileceği; ya da kervansarayların, alışverişin yapılacağı ti-
cari ürünün niteliğine göre farklılaşıyor olabileceği sınıflama ya-
parken akla getirilmez. Salt plan düzleminde yapılacak bir tasnif 
dönemin köşklerini tek boyutlu anlamaya çalışmak olacaktır. 
Köşklerin Ortaçağ’da, hangi mefhumlara göre tasnif edildiği-
ni bilmiyoruz. Bu konuda bildiklerimiz dönemin kaynaklarında 
rastladığımız bazı terimlerden ibarettir. Bunlardan yola çıkarak 
köşklerin işlevleri konusunda bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. 

Kalık, Seyran, Manzaratü’l Kebş, Âliye, Gurfe Şikârhâneler 
Köşk-ü Bağ, Köşk-ü Revân, Havda Mahfe, Mahaffe, Köşk-ü Âzin 
Uygurlardan, Abbasilere, Selçuklulardan Memluklulara kadarki 
uzun zaman diliminde gördüğümüz köşk tiplerine ilişkin bazı 
terimlerdir. Aralarında Şikârhane gibi fonksiyonunu çok net 
belirleyebildiklerimiz olduğu gibi Visâk, Eyvan, Tâk, gibi birden 
fazla anlamlarda kullanılanlar da vardır. Bunların dışında Ca-
mehane-i Saltanat, Taşthane, Zeredhane, Gulamhane, Tabhane, 
Şarabhane, Mehterhane, Hapishane, Kilerhane, Halvethane gibi 
ev şeklinde tabir olunup aslında bir yapının belirli bölümlerini 
ihtiva ettiği anlaşılan terimlerle de karşılaşmaktayız. Buna kar-
şın Visâk, Dehliz, Bârgah gibi tabirlerin bazen emir veya sultanın 
kaldığı yerin doğrudan kendisini, bazen de evin içinde dinlendiği 
özel bir odasını ifade ettiği görülür. Köşk tabiri bazen sultanî tüm 
yapıları ihtiva eden bir cins isim olarak kullanılırken, Sebz-i Köşk 
tabirinde olduğu gibi bazen de özel bir ismi tamlayabilmektedir. 
Dolayısıyla dönemin kaynaklarındaki köşk ve ev terimlerinde 
izaha muhtaç bazı kullanım farklılıkları söz konusudur. 

Bu açıklamalardan yola çıkarak yapabileceğimiz işlev açısın-
dan bir tasnif şöyle olabilir:

TYPOLOGY ACCORDING TO ITS FUNCTION:

In architectural studies, classifications are made mostly based 
on plan-scale, considered to be the only element that distinguish 
buildings of the same type. Madrasas are clasified as being indoor 
or having courtyard, or inns based on being a single and two-sto-
rey. However, the main motivation in the formation of an archi-
tectural form is its function. For example, a madrasa scheme can 
change according to the type of education to be given or the quan-
tity of the students; or the caravanserais may differ according to 
the nature of the commercial product to be traded. A classification 
based merely on the plan will be inadequate in the sense of view-
ing the pavilions of the period from different respects. We do not 
know by which concepts the pavilions were classified in the Mid-
dle Ages, apart from some terms seen in the sources of the period. 
Based on these, we can make some inferences about the functions 
of pavilions.

Kalik, Seyran, Manzaratü’l Kebş, Âliye, Gurfe, Sikârhâne, 
Kosk-u Bag, Kosk-u Revân, Havda, Mahfe, Mahaffe, Kosk-u 
Âzin are among the terms related to the types of pavilions seen 
in the long period from Uighurs, Abbasids, Seljuks to Mamluks. 
While some can be clearly defined in terms of function, such as 
Sikârhane, some may have been used in more than one meaning 
such as Visâk, Eyvan and Tâk. Apart from these, we also encounter 
some terms such as Camehane-i Saltanat, Taşthane, Zeredhane, 
Gulamhane, Tabhane, Sarabhane, Mehterhane, Hapishane, Kiler-
hane, Halvethane, though described as a house, which constitute 
certain parts of a building. On the other hand, it is seen that ex-
pressions such as Visâk, Dehliz, Bârgah sometimes express di-
rectly the place where the emir or sultan stayed, and sometimes 
a special room in the house where he rested. While the term Ki-
osk is sometimes used as a generic name that includes all sultanic 
structures, it can sometimes indicate a special name as in the term 
Sebz-i Kosk. Therefore, some usage differences of the terms re-
lated to pavilion and house need explanation so as to evaluate the 
sources of the period adequately.

Based on these explanations, a classification in terms of func-
tion can be made as follows:
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Fotoğraf/9a) Aksaray Ervah Mezarlığı Kırkkızlar Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/9a) Aksaray Ervah Cemetery Kırkkızlar Kiosk (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/9b) Kayseri Billur Bağları Kızıl Köşk (A.Yavaş Arşivi)
Photos/9b) Kayseri Billur Vineyard Kızıl Kiosk (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/9c) Antalya-Alara Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/9c) Antalya-Alara Kiosk (A.Yavaş Archive)
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Şekil/ 5a- Aksaray Köşkü (Plan) (Alptekin Yavaş Arşivi)
Figures /5a- Aksaray Kiosk (Plan) (Alptekin Yavaş Archive)

Şekil/ 5c- Yozgat Delice Köşkü (Plan) (H.Karaduman’dan İşilenerek)
Figures /5c- Yozgat Delice Kiosk (Plan) (processed from H.Karaduman)

Şekil/ 5b- Antalya-Gazipaşa Şikarhane Köşkü (Plan)
(S.Redford’dan İşlanerek)

Figures /5b- Antalya-Gazipaşa Şikarhane Kiosk (Plan)
(processed from S.Redford)

Şekil/ 5d- Antalya Alara Kasrı (Plan) (Ş.Yetkin’dan İşlenerek)
Figures /5d- Antalya Alara Pavilion (Plan) (processed from Ş.Yetkin)
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1) EYVAN: Bir burcun veya mekânın üzerinde yükselen fevkâ-
ni yapılar ilk grubu teşkil eder (Foto 4, Şekil 6). İbn Bibi’de ‘eyvan’ 
terimi çoğu kez kabul veya toplantı salonları için kullanılmış ol-
makla birlikte iki yerde51 farklı anlamdadır. İbn Bibi’de yer alan 
“kalenin eyvanına yerleşti” veya “padişah sarayının balkonuna 
(eyvanına) yerleşti..” şeklindeki ifadeler, bir toplantı salonundan 
ziyade münferit bir birime/binaya işaret etmektedir. Evliya Çele-
bi’de, Konya Sarayı betimlenirken kullanılan “bir eyvan ve divan 
hane-i sultani yaptırmış idi ki ol asırda eyvan-ı kisra’dan nişan 
verirdi” ifadesi, o yıllarda henüz ayakta olduğu anlaşılan Konya 
Sarayına ait binaların ‘divanhane’, Alâeddin Köşkü denilen ya-
pının ise ‘eyvan’ şeklinde birbirinden farklı terimlerle ifade edil-
diğini gösterir. Kâtip Çelebi, sarayı ve Alâeddin Köşkü’nü ‘Kendu 
sarâyında bir eyvan-ı azîm binâ itti” şeklinde tanımlar52. 

Uygur ‘Kalık’larından, Fatımi ‘Manzaratü’l Kebş’i veya ‘Gur-
fe’sine kadar farklı isimlerle anılan yapıların ortak özelliği bir set 
veya sur üzerine yerleştirilmiş fevkânî yapılar olmalarıdır. Bun-
ların en eskilerinden biri 9. - 10. yy’da Uygur şehir kalıntıların-
da görülen “Kalık”lardır. Bunlar, ahşaptan iskeleti üzerine tuğla 
duvarlar inşa edildikten sonra sıvanarak resimlenirdi53. Fatımi 
döneminde haberleşme amacıyla kullanılan Kebş’ler, vezir Bedr-
ül Cemali’nin Munsırası’nda olduğu gibi su alanlarının yakınla-
rındaki kutlama alanlarında çevreyi izlemek ve şenlikleri takip 
etmek için inşa edilmiş yapılardı54. Başlangıçta gözetleme kulesi, 
kule burç, kale kapılarının üzerine veya yüksek yerlere mina-
re şeklindeki çıkma olarak yapılan bu yapılar, gündüz duman, 
gece de ateş yoluyla haberleşme sağlamak için kullanılırdı55. Ta-
rihçi Mansurî, Halife’nin makam odası olarak kullanılan bir ‘el 
kebş’den bahseder. Nitekim Halife El Hakîm’in ‘manzaratu’i ke-
bş’inde vefat ettiğini biliyoruz56. Bu yapıların başlangıçtaki askeri 
işlevinin yanı sıra zamanla sivil bir karaktere dönüştüğü anla-
şılmaktadır. Bedreddin Lulu’nun Kara Sarayı’nın bugüne kötü 
durumda ulaşmış küçük bakiyesi de aslî durumunda bu türlü 
bir ‘eyvanı veya kebşi’ bünyesinde barındırıyor olmalıdır. Bu 
tipin Anadolu Selçuklu döneminde en bilinen örneği ise Konya 
Alâeddin Köşkü’dür. Konya Kalesi’nin beden burçlarından birinin 
üzerine tuğla bir üst katın eklenmesiyle teşkil edilmiş yapı mu-

51- İbn Bibi, Selçukname, I., s.182, 268.

52- Ahmet Çaycı, “Osmanlı Seyyahlarının Hatıralarındaki Konya Şehri.” Seyahatname-
lerde Konya, Konya 2016, 139-200 (162).

53- Emel Esin, “Ordu. Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi”, Millî 
Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, s. 22-26.

54- Baybars el Mansurî, a.g.e., s.139, 151.

55- Baybars el Mansurî, a.g.e., s.132, not 305.

56- Baybars el Mansurî, a.g.e., s.151.

1) IWAN: Two-storey structures rising on a bastion or space 
constitute the first group (Photo 4, Figure 6). In Ibn Bibi, the term 
‘iwan’ is often used for reception or meeting rooms, but it has a 
different meaning in two places51. The expressions such as “settled 
in the iwan of the castle” or “the sultan settled in the balcony (iwan) 
of the palace ...” in Ibn Bibi refer to an individual unit / building 
rather than a meeting hall. In Evliya Çelebi, when describing the 
Konya Palace, the expression “an iwan and a divan was built by the 
sultan of the dynasty, he gave an order from the iwan-i kisra over 
that century” refers to the ‘divanhane’, buildings inside the Konya 
Palace. Similarly, the Alâeddin Pavilion is expressed in different 
terms as ‘iwan’. Kâtip Celebi defines the palace and the Alâeddin 
Pavilion as “he built a great iwan in his own palace”52. 

The common feature of the structures known by different 
names, from ‘Uygur Kalik to Fatımi’s Manzaratü’l Kebş or Gurfe’, 
is that they are two-storey structures placed on a foundation or 
a city wall. One of the oldest example in this group is the “Kalik” 
seen in the Uyghur city ruins in the 9th - 10th centuries. These 
kaliks were painted after being built on a wooden frame and plas-
tered on brick walls53. The Kebshs, which were used for commu-
nication in the Fatimid period, were structures built to monitor 
the environment and follow the festivities in the celebration areas 
near the water areas, as described in the vizier Bedr-ul Jamali’s 
Munsıra54. In the beginning, these structures, which were built as 
watchtowers, tower bastions, minaret-shaped projections on the 
castle gates or high places, were used to communicate through 
smoke during the day and fire at night55. The great historian Man-
surî mentions an “el kebsh” used as the office of the the Caliph 
Al-Hâkim, who is known to have died in a “spectacular” kebsh56. It 
is understood that these structures, in addition to their initial mili-
tary function, gradually turned into a civilian character. The small 
remnant of Bedreddin Lulu’s Kara Palace, which has survived only 
in ruins, must also have contained such an ‘iwan or kebsh’ in its 
original state. The best known example of this type in the Ana-
tolian Seljuk period is the Konya Alâeddin Pavilion. The building, 
which was formed by adding a brick upper floor on one of the 
bastions of Konya Castle, was surrounded by a balcony carried by 

51- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 182, 268.

52- Ahmet Çaycı, “Osmanlı Seyyahlarının Hatıralarındaki Konya Şehri.” Seyahatname-
lerde Konya, Konya 2016, pp. 139-200 (162).

53- Emel Esin, “Ordu. Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi”, Millî 
Saraylar Sempozyumu Bildiriler, Istanbul 1985, pp. 22-26.

54- Baybars el Mansurî, ibid., pp. 139, 151.

55- Baybars el Mansurî, ibid., p. 132, note 305.

56- Baybars el Mansurî, ibid., p. 151.
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Fotoğraf/4a) Hasankeyf Büyük Saray-Kule (O.Arık, 2004, s.102)
Photos/4a) Hasankeyf Grand Palace-Tower (O.Arık, 2004, p.102)

Fotoğraf/4b) Konya Alâeddin Köşkü 
(http://www.eskiturkiye.net/4151/alaaddin-kosku-kalintisi-konya-19-yuzyil)

Photos/4b) Konya Alâeddin Pavilion 
(http://www.eskiturkiye.net/4151/alaaddin-kosku-kalintisi-konya-19-yuzyil)
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Fotoğraf/4c) Hariri (İstanbul Nüshası)
yazmasındaki bir ev minyatüründe köşk tasviri (O.Grabar, 2006. Fig.2)

Photos/4c) A pavilion depiction in a house miniature in the
Hariri (Istanbul Copy) manuscript (O.Grabar, 2006. Fig.2)

Fotoğraf/4d) Şemsi Bey Kulesi (1650)
(Veliko Tırnovo, Ledenik Köyü-Bulgaristan)

(http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/588 Erişim Tarihi: 29.09.2020)

Photos/4d) Şemsi Bey Tower (1650)
(Veliko Tırnovo, Ledenik Village-Bulgaria)

(http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/588 Access date: 29.09.2020)



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD288

Fotoğraf/4e) Sur üzerinde ev - Edirne (Rıfat Osman, 1976, Resim 6)
Photos/4e) A house on a bastion - Edirne (Rıfat Osman, 1976, Photo 6)
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Fotoğraf/4f) Alanya Tophane Burcu (I.Alâeddin Keykubat Deniz Köşkü) 
(S.Lloyd-S.Rice, 1989, (Res.5’den işlenerek)

Photos/4f) Alanya Tophane Bastion (Alâeddin Keykubad I Sea Pavilion) 
(S.Lloyd-S.Rice, 1989, (Processed from Fig.5)

Fotoğraf/4g) Edirne Cihannüması (R.Osman, 1989.)
Photos/4g) Edirne Pinnacle (R.Osman, 1989.)

Fotoğraf/4h) Uygur Kalıklarından (E.Esin, 1972, Levha XIb.)
Photos/4h) From Uyghur Kaliks (E.Esin, 1972, Plate XIb.)
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Fotoğraf/4i) Sur üzerinde ev / Edirne
(https://www.artytablo.com/kenar-semt-sokagi--edirne-tablo Erişim Tarihi: 23.09.2020)

Photos/4i) A house on a bastion - Edirne
(https://www.artytablo.com/kenar-semt-sokagi--edirne-tablo Access date: 23.09.2020)

Fotoğraf/4j) Sur üzerinde fevkâni evler-Rey (İran) (A.Bombaci, 1959, Şekil 15)
Photos/4j) Two-storey houses on a bastion-Rey (Iran) (A.Bombaci, 1959, Fig. 15)

Fotoğraf/4ı) Sur üzerinde ev-Edirne (Rıfat Osman, 1976, Resim 35).
Photos/4ı) A house on a bastion -Edirne (Rıfat Osman, 1976, Photo 35).
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Şekil/ 6b- Harput Artuklu Köşkü (Plan) (E.Danık,2000, Şekil1)
Figures /6b- Harput Artuklu Kiosk (Plan) (E.Danık, 2000, Fig.1)

Şekil/ 6a- Konya Alâeddin Köşkü (Restitüsyon) (M.Akok,1969, Res.11’den işlenerek)
Figures /6a- Konya Alâeddin Pavilion (Restitution) (M.Akok, 1969, processed from Photo 11)

Şekil/ 6c- Harput Artuklu Köşkü (Restitüsyon) (E.Danık,2000, Şekil 2’den işlenerek)
Figures /6c- Harput Artuklu Kiosk (Restitution) (processed from E.Danık, 2000, processed from Fig.2)
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 Şekil/ 6e- Alanya İçkale Selçuklu Sarayı (Seyir Köşkleri) (Restitüsyon) (O.Arık Arşivi)
 Figures /6e- Alanya Içkale Seljuk Palace (Viewing Kiosk) (Restitution) (O.Arık Archive)

 Şekil/ 6d- Hasankeyf Büyük Saray-Kule (Restitüsyon) (O.Arık,2004,102’den işlenerek)
 Figures /6d- Hasankeyf Grand Palace-Tower (Restitution) (O.Arık,2004, processed from p. 102)
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karnaslı tuğla konsollarla taşınan bir balkonla çevriliydi. Köşkün, 
Konya’ya bakan cephesi büyük sivri kemerli, yan cepheleri daha 
küçük boyutlu ikişer pencereyle balkona açılıyordu. Köşkün ana 
cephesinde eyvan kemeri üzerinde yer alan çinili kitabesindeki 
bilgiler57 sadece II.Kılıçarslan zamanında yapıldığını öğrenme-
mize yetiyor. Yine de Selçuklu Saray ve Köşkleri içinde kitabesi 
günümüze ulaşmış nadir örneklerdendir. Hasankeyf Büyük Sa-
ray’daki kule58, Konya’dakine çok yakın bir örnektir. Muhteşem 
Dicle manzarasına hâkim bu büyük kulei Hasankeyf Büyük Sa-
rayının ‘eyvanı’ olduğuna kuşku yoktur. Kubadabad Şikârhanesi 
ve Alanya İçkale Selçuklu Sarayı’nda bazı mekânların üzerinde 
bir zamanlar yer alan seyir köşkleri, tıpkı Alâeddin Köşkü gibi 
sarayın harem veya diğer özel mekânlarıyla içten irtibatlıydı. Ne 
yazık ki bu köşklerin sadece alt yapı kalıntıları bugüne ulaşabil-
miştir59. Âriflerin Menkıbeleri’nde60, Mevlana’nın Şems ile med-
resesinin damında bir köşkte sohbet ettiğinden bahsedilmesi bu-
rada Alanya ve Kubadabad seyir köşklerine benzer bir kalıntının 
varlığını düşündürür. Bu anlamda bu tip köşklerin sadece sur 
veya setler üzerine değil ihtiyaç duyulduğunda tüm yapı tiple-
rinde de değerlendirilebildiğini göstermektedir. Nitekim Antal-
ya-Gazipaşa’da yer alan ve Selçuklu döneminde Şikârhane’ye 
dönüştürülmüş Roma İmparatoru Trajan’ın mezar anıtında ve 
Antalya-Alara Kasrının damında bu tipte kâgir köşklerin var ol-
duğunu mevcut izlerinden tespit edebiliyoruz61. Bugün bu köşk-
lerin kalıntıları arasında rastladığımız çini parçaları, asli halinde 
bu yapıların gayet süslü olduğunu gösterir. Ortaçağ minyatürkeri 
arasında birçok süslü köşk tasvirine rastlamayabiliriz. Nitekim 
13. yy’dan Makamat’ın İstanbul nüshasındaki bir ev tasvirinde62, 
evin damının bir köşesine yerleştirilmiş bu türlü bir köşk çok 
açık bir şekilde tespit edilebilmektedir (Foto 4). 

57-  Binanın erken tarihli bir fotoğrafı için bkz. F. Sarre, Konya Köşkü, çev. Ş. Uzluk, 
Ankara 1989, s. 52, Levha 4. Kitabe metni için bkz., R. Duran, Z. Atçeken, Konya’daki 
Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 1998, s.19.

58- Oluş Arık, Üç Dünyansın Buluştuğu Kent, İstanbul 2004, s. 107.

59- R. Arık, a.g.e., s.135.

60- Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, II, Ankara 1995, s. 243.

61- A. Yavaş, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Selçuklu Köşkleri, 
Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2000, s. 70, 190.

62- O. Grabar. “The Illustrated Maqamat of the Thirteenth Century: the Bourgeoisie and 
the Arts.” In Islamic Visual Culture, 1100-1800, Vol. II, Constructing the Study of Islamic 
Art. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006. pp.167-186 (173, Fig.2). 

brick consoles with stalactites. The facade of the pavilion facing 
Konya had large pointed arches and the side facades opened to 
the balcony with two smaller windows. The tiled inscription on 
the iwan arch on the main facade of the mansion reveals merely 
the information57 that it was built during the period of Kilij Arslan 
II. Nevertheless, the inscription in Seljuk Palaces and Pavilions is 
one of the rare examples that have survived today. The tower in 
Hasankeyf Grand Palace58 is quite identical to the one in Konya. 
There is no doubt that this grand tower with a magnificent Tigris 
view had an “iwan”. The viewing pavilions, which were once lo-
cated on some places in the Kubadabad Sikârhane and Alanya 
Ickale Seljuk Palace, were closely connected with the harem or 
other special spaces of the palace, just like in the Alâeddin Pavilion. 
Unfortunately, only the foundation remains of these pavilions have 
survived to this day59. The mention of Mevlana chatting with Şems 
in a mansion on the roof of a madrasah in the ‘Âriflerin Menkıbe-
leri’60 (The Legends of the Wise) suggests the presence of a ruin 
similar to the Alanya and Kubadabad observation pavilions. In this 
sense, it shows that this types of pavilions could be used not only 
on the walls, but also on all types of buildings when needed. As 
a matter of fact, we can determine from the existing traces that 
there were such masonry mansions in the tomb monument of the 
Roman Emperor Trajan, which was transformed into Sikârhane 
during the Seljuk period and on the roof of the Antalya-Alara Pa-
vilion in Antalya-Gazipasa61. The tiles found among the ruins of 
these pavilions show that these structures must have been quite 
ornate in their original form, though not so many ornate pavilion 
depictions were found among medieval miniatures. As a matter of 
fact, such a pavilion placed on a corner of the roof can be clearly 
identified in the description of a house62 in the Istanbul copy of the 
13th century Makamat (Photo 4). 

57- For an early photograph of the building, see. F.Sarre, Konya Köşkü, transl.: Ş.Uzluk, 
Ankara 1989, p.52, Plate 4. For the inscription text, see., R.Duran, Z.Atçeken, Konya’daki 
Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 1998, p.19.

58- O.Arık, Üç Dünyansın Buluştuğu Kent, Istanbul 2004, p.107.

59- R.Arık, ibid., p.135.

60- Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, transl. T.Yazıcı, vol. II, Ankara 1995, p.243.

61- A.Yavaş, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Selçuklu Köşkleri, 
Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,  Ankara 
2000, pp. 70, 190.

62- O.Grabar. “The Illustrated Maqamat of the Thirteenth Century: the Bourgeoisie and 
the Arts.” In Islamic Visual Culture, 1100-1800, Vol. II, Constructing the Study of Islamic 
Art. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006. pp.167-186 (173, Fig.2).
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Bu köşklerin ana hususiyeti daimî ikâmete değil geçici kul-
lanımlara uygun olmasıdır. Bulgaristan Şemsi Bey Kulesi (17. yy) 
gibi geç dönemde de sur üzerinde veya bir binanın köşesine 
eklemlenmiş seyir köşklerini görebilmekteyiz. Bu sur veya set 
üzerine yapı inşa etme geleneğinin, sadece köşkle sınırlı olma-
dığını, Edirne’de 19. yy’dan bir eve ait fotoğrafta63 görüldüğü gibi 
sur üzerine ev şeklinde de yapılarak devamı ettirildiği anlaşıl-
maktadır.

2) ŞİKÂRHÂNELER (Av Köşkleri): İşlevini devrin kaynak-
larından en net öğrenebildiğimiz köşk tipi şikârhanelerdir (Foto 
5, Şekil 7). İbn Bibi başta olmak üzere dönemin kaynaklarında 
sıklıkla anılan bu köşk tipi, Ortaçağın en önemli gündelik etkin-
liklerinden av eyleminin yanı sıra savaş pratiklerinin ve çeşitli 
eğlence etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanlarda (şikârgâh) yer 
alırlardı. Anadolu’daki şikârhanelere baktığımızda64 genel olarak 
saray yakınlarında inşa edildikleri görülür. Bunlardan Alanya Sa-
rayı ile birlikte inşa edildiğini bildiğimiz65 kıyı ovasına adeta bir 
kooperatif düzeniyle sıralanmış olanları en bilinen örneklerdir. 
İçlerinde, I. Alâeddin Keykubad’a ait bir şikârhanenin de oldu-
ğu66 bu yapı toplulukları geniş bir çevre duvarının ihata ettiği 
alan içinde köşk ve diğer müştemilat yapılarından oluşur. Sultan 
ve maiyetine ait olduğu anlaşılan bu köşklerin sultanın Alanya 
kışlağına geldiği aylarda kendisiyle birlikte gelen maiyetinin kul-
lanımına aitti. Bu uygulamanın erken bir örneğini Büyük Selçuk-
lu sultanı Melikşah döneminde görüyoruz. Sultan, Bağdat’a her 
geldiğinde kendisiyle hareket eden maiyetinin kalabilmesine 
mahsus köşk ve bahçeler yapılması emretmişti67. Aynı şekilde 
I.Alâeddin Keykubat da Alanya’nın fethi sonrası kaledeki sarayı-
nın dışına, emirleri ve adamları için konaklar ve evler inşa edil-
mesini emretmişti68. Av eylemi toplu gerçekleştirilen bir eylem 
olduğu için sultanın ve maiyetinin aynı şehirde ikâmet etmesi; 
ayrıca emirlerin de kendi bahçelerinde (bûstan) av eylemele-
ri ve eğlenebilmeleri böylelikle mümkün olabiliyordu. Nitekim 
şikârhanelerin genellikle sarayların (Kubadabad, Alanya, Keyku-
badiye) yakınlarında yapılması bu sebeple olmalıdır. Plan açısın-
da bazen tek mekânlı basit bazense vestibülü ile gelişmiş bir iç 
mekânı yansıtan bu binaların, Ortaçağ gündelik hayatının çok 

63- R. Osman, a.g.e., Resim 6, 35. 

64- Alanya Gülefşen, Hacı Baba, Sugözü, Hasbahçe, Çıplaklı Köşkleri, Konya-Kubadabad 
Şikârhanesi ve Beyşehir Gölü Kilise Adasındaki Bina.

65- Anonim Selçuknâme, Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi, haz. F. N. Uzluk, III, 
Ankara 1952, s.30.

66- İbn Bibi, Selçukname, I, s.290.

67- İbn Esir, a.g.e., s.174.

68- Anonim Selçuknâme, a.g.e., s.29.

The main characteristic of these pavilions is that they are suit-
able for temporary use, not permanent residence. Like the Bul-
garian Semsi Bey Tower (17th century), we can see the viewing 
pavilions on the wall or attached to the corner of a building. The 
tradition of building pavilion on walls has been continued even in 
the form of a house, as seen in the photo of a house63 from the 19th 
century in Edirne.

2) SHIKÂRHÂNES (Hunting Pavilions): They are the man-
sion-type buildings whose function we can most clearly learn from 
the sources of the period (Photo 5, Figure 7). This type of mansion, 
which is frequently mentioned in the sources of the period, espe-
cially in Ibn Bibi, was located in the areas (shikargah) where the 
most important daily activities of the Middle Ages such as hunt-
ing, war practices and various entertainment activities took place. 
When sikarhanes64 in Anatolia are examined, it is notable that they 
were generally built near the palace. The most well-known exam-
ples of these are those lined with a cooperative order on the coast-
al plain such as the Alanya Palace65. These building groups, which 
also include a sikarhane belonging to Alâeddin Keykubad I66, con-
sist of pavilions and other outbuildings within the area enclosed 
by a large enclosure wall. These pavilions belonged by the sultan 
and his entourage were reserved for their use during the months 
when the sultan stayed in Alanya barracks. An early example of 
this practice was common in the period of the Great Seljuk Sultan 
Melikşah, who ordered that pavilions and gardens had to be built 
for his entourage to stay with him whenever he came to Bagh-
dad67. Likewise, after the conquest of Alanya, Alâeddin Keykubad 
I ordered mansions and houses to be built outside his palace in 
the castle for his soldiers and entourage68. Since the hunting was 
conveyed as collective action, the sultan and his entourage would 
reside in the same city; and it was also possible for the emirs to 
hunt and have fun in their own gardens (bûstan). That’s why, the 
sikarhanes were usually built near the palaces like in Kubadabad, 
Alanya and Keykubadiye. In terms of plan, these buildings, which 
reflect an advanced interior space, either with a single space or 
with a vestibul, were hosted by a collective entertainment event, 
held together with hunting, music, dance and sports activities, 

63- R. Osman, ibid., Photo 6, 35. 

64- Buildings in Alanya Gülefşen, Hacı Baba, Sugözü, Hasbahçe, Çıplaklı Kiosks, Konya-
Kubadabad Sikârhane and the one on Beyşehir Lake Church Island.

65- Anonim Selçuknâme, Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi, ed. F. N. Uzluk, III, Ankara 
1952, p. 30.

66- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p.290.

67- Ibn Esir, ibid., p.174.

68- Anonim Selçuknâme, ibid., p.29.
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Fotoğraf/5a) Kubadabad Şikarhanesi (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)
Photos/5a) Kubadabad Shikarhane (Kubadabad Palace Excavation Archive)

Fotoğraf/5b) Antalya Gazipaşa Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/5b) Antalya Gazipasha Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/5c) Antalya Kemer Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/5c) Antalya Kemer Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/5d) Kubadabad Kilise Adası Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/5d) Kubadabad Church Island Pavilion (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/5e) Alanya Hacı Baba Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/5e) Alanya Hadji Baba Pavilion (A.Yavaş Archive)
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Şekil/ 7a- Kubadabad Şikarhanesi (Restitüsyon)
(Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)

Figures /7a- Kubadabad Shikarhane (Restitution)
(Kubadabad Palace Excavation Archive)

Şekil/ 7b- Alanya Sedre Köşkü (Üst Kat Planı)
(Y.Yavuz, 1970, Şekil 1’den İşlenerek)

Figures /7b- Alanya Sedre Kiosk (Top Floor Plan)
(Y.Yavuz, 1970, processed from Fig. 1)

Şekil/ 7c- Alanya Hacı Baba Köşkü (Aksonometrik Görünüş)
(S.Redford, 2008, No:30)

Figures /7c- Alanya Hadji Baba Köşkü (Aksonometrik Görünüş)
(S.Redford, 2008, No:30)

Şekil/ 7d- Alanya Hacı Baba Köşkü (Alt Kat Planı)
(S.Redford, 2008, No:26’dan işlenerek)

Figures /7d- Alanya Hadji Baba Kiosk (Ground Floor Plan)
(S.Redford, 2008, processed from No:26)

Şekil/ 7e- Antalya*Kemer Köşkü (Alt Kat Planı) (A.T.Yavuz, 2000, Plan 1’den işlenerek)
Figures /7e- Antalya*Kemer Kiosk (Ground Floor Plan) (A.T.Yavuz, 2000, processed from Plan 1)
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önemli unsuru avın, müzik, dans ve spor aktiviteleriyle birlik-
te gerçekleştirildiği bir toplu eğlence etkinliğine konukluk ettiği 
anlaşılmaktadır. Avlu duvarlarının sınırladığı hektarlarca alanın 
içindeki şikârhaneler aslında çok küçük boyutlardadır. Yapılar, 
içinde sürekli kullanıma imkân sağlayacak ev donatılarından da 
yoksundur. Bu köşkler ancak av veya eğlence etkinliği sırasında 
kullanılabilecek, geçici ikâmetlere hizmet verebilecek binalardır. 
Sürekli kullanıma uygun değildir. Bu eğlence partilerinin sadece 
kara avıyla sınırlı olmadığını deniz avı da yapıldığını İbn Bibi’deki 
anlatımlardan69 öğreniyoruz. Nitekim Beyşehir Gölü üzerindeki 
Kilise Adası’nda bulunan köşkün, bu deniz avları ve diğer eğlen-
ce etkinliklerine ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır.

3) VİSÂK, EV, HANE (‘EV’ Tanımına Uygun Köşkler): Bu ya-
pılar şikârhane gibi özel bir işlevden ziyade sultan ve yönetici 
kesiminin kişisel evlerini ihtiva eder (Foto 6, Şekil 8). İç veya dış 
sofalı gelişmiş plan tiplerine sahip bu binalar, diğer köşklere göre 
hem ölçü açısından daha geniştir; hem de tuvalet, sedir, döşe-
me, sıcak-soğuk su tesisatı gibi ev donatılarıyla daha gelişmiş 
bir köşk tipini yansıtır. Bu binalar, mülkiyet sınırlaması mantı-
ğına uygun biçimde bir çevre duvarıyla ihata edilmiştir. Bu geniş 
alanların içinde ana köşk yapısı ve ona bağlı müştemilat binaları 
bulunurdu. Bu gruba dâhil yapılar dönemin kaynaklarında ge-
nellikle ev, hane veya köşk diye isimlendirilir. Bunların dışında 
kaynaklarda bir de visâk tabiri karşımıza çıkar. Klasik Arapça-
da sözleşme, anlaşma, çok sağlam bağ anlamlarına gelir. Farsça 
sözcüklerde ise ev anlamında kullanıldığı yazılıdır. Terimin alt 
anlamlarından biri ise belge ve resmi belgelerin güvenle sak-
landığı yerdir70. Buna karşın Ortaçağ kaynaklarında terim otağ, 
oda ev karşılığında kullanıldığı görülmektedir. Visâk İbn Bibi’de 
genel anlamda kişisel mekân anlamlarında kullanılmıştır. Bu-
radaki visak’ın bazen bir çadırı bazen de kâgir bir binayı ifade 
ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in bir 
sefer sırasında Sultan’ın otağı anlamında visâk tabirinin kulla-
nıldığını71 ancak buradaki kastın çadır mı yoksa bina mı olduğu 
net değildir. Sarayda sultanın muhafız komutanı veya odabaşı-
sı, kapıkulu anlamında ‘visakbaşı’ tabiri kullanılır. Buna karşın, 
visâk tabirleri çoğunlukla elçi, (örneğin İbn Cevzî, Kadı Mucired-

69-  İbn Bibi, Selçukname, I., s.198.

70- F.Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, New Reprint Beirut 1998, 
p.1470. 

71- “O gün eğlence zamanını ve neşe vaktini Sultan’ın visak’ında geçirdiler”, İbn Bibi, 
Selçukname, I, s. 59.

deemed very important elements of the daily life in the Middle 
Ages. Sikarhanes built within the hectares of land surrounded by 
the courtyard walls were actually very small and, thus, lacked 
household equipments of daily use. These mansions could only 
be used during hunting or recreational activities and served for 
temporary residences, but not for permanent stay. We learn from 
the narrations69 in Ibn Bibi that these entertainment parties were 
not limited to land hunts, but also included sea hunts, as seen in 
the pavilion on the Church Island on Lake Beyşehir.

3) VISÂK, HOUSE, RESIDENCE (Kiosks Suitable for the Defi-
nition of ‘HOUSE’): These buildings contain the personal houses 
of the sultan and the rulers rather than a special function such as 
a sikarhane (Photo 6, Figure 8). These buildings, which have de-
veloped plan types with inner or outer halls, are wider than other 
mansions in terms of size and reflect a more developed mansion 
type with house accessories such as toilet, cedar, flooring and 
hot-cold water installation. These buildings were enclosed with a 
perimeter wall in accordance with the property restriction meas-
ures. These large areas included the main pavilion structure and 
the outbuildings attached to it. Buildings included in this group are 
generally named as house, residence or mansion in the sources 
of the period. Apart from these, we also encounter the term visak, 
which in Classical Arabic means contract, agreement, or very 
strong bond, and a house in Persian. One of the sub-meanings of 
the term refers to the place where official documents are stored 
in safe70. On the other hand, the term visak had been used for tent 
and house in Medieval sources. In Ibn Bibi, it was generally used 
to mean personal space that refers to a tent and sometimes a ma-
sonry building. In addition, it’s narrated that the term “visak” 71 was 
used to mean the sultan’s tent during a campaign of Gıyaseddin 
Keyhüsrev I, but it is not clear whether it was a tent or a building. In 
the palace, the term “visakbaşı” is used to mean the sultan’s guard 
commander or chamber head, kapıkulu. On the other hand, it is 
determined that the term visak is mostly used to refer to the hous-
es / mansions of the envoy (for example, Ibn Cevzî, Kadı Mucired-

69- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p.198.

70- F.Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, New Reprint Beirut 1998, 
p.1470. 

71- “That day, they spent their fun time in the Sultan’s visak.”, Ibn Bibi, Selçukname, vol. 
I, p.59.
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Fotoğraf/6a) Kubadabad Kız Kalesi Adası Ana Yapı (A.Yavaş Arşivi)
Photos/6a) Kubadabad Maiden’s Castle Island Main Building (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/6b) Kubadabad Malanda Köşkü (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)
Photos/6b) Kubadabad Malanda Pavilion (Kubadabad Palace Excavation Archive)



ANADOLU SELÇUKLU KÖŞKLERİ / THE ANATOLIAN SELJUKS KIOSKS 299

Fotoğraf/6c) Kayseri Hızırilyas Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/6c) Kayseri Hızırilyas Kiosk (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/6d) Kayseri Haydar Bey Köşkü (A.Yavaş Arşivi)
Photos/6d) Kayseri Haydar Bey Kiosk (A.Yavaş Archive)
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Şekil/ 8a- Kayseri Erkilet Hızırilyas Köşkü (Plan) (Alptekin Yavaş Arşivi)
Figures /8a- Kayseri Erkilet Hızırilyas Kiosk (Plan) (Alptekin Yavaş Archive)

Şekil/ 8b- Kubadabad Malanda Köşkü (Plan) (Çizim:A.O.Uysal) (Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)
Figures /8b- Kubadabad Malanda Kiosk (Plan) (Drawing: A.O.Uysal) (Kubadabad Palace Excavation Archive)
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Şekil/ 8d- Kayseri Argıncık Haydar Bey Köşkü (Plan) (Alptekin Yavaş Arşivi)
Figures /8d- Kayseri Argıncık Haydar Bey Kiosk (Plan) (Alptekin Yavaş Archive)

Şekil/ 8c- Kubadabad Kız Kalesi Adası ‘Ana Yapı’ (Plan)
(Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)

Figures /8c- Kubadabad Maiden’s Castle Island ‘Main Building’ (Plan)
(Kubadabad Palace Excavation Archive)

Şekil/ 8e- Kubadabad Batı Köşkü (Plan)
(Kubadabad Sarayı Kazı Arşivi)

Figures /8e- Kubadabad Batı Köşkü (Plan)
(Kubadabad Palace Excavation Archive)
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din72) emir (Sadeddin Köpek73, Kemaleddin Kamyar74) ve vezir 
(Sahip Şemseddin İsfahanî75), evlerini/konaklarını ifade etmek 
için kullanıldığı tespit edilmektedir. Örneğin İsfahani’nin katle-
dilişinin anlatıldığı bölümde onun tüm mallarının yanı sıra evinin 
de yağmalanmasının anlatımı sırasında onun özel konutu anla-
mında ‘visâk’ kullanılır. Sadedin Köpek’in öldürülmesi olayında 
onu öldürecek olan Hüsameddin Karaca suikasttan önceki gün 
onunla visak’ında sabaha kadar sohbet edip eğlenmiştir76. Bu 
anlatımlarda anılan visakların çadır veya otağ’dan ziyade, için-
de mükellef ev donatılarının olduğu müstakil konutlar/köşkler 
olduğu anlaşılmaktadır. Sahibinin veya konuğun içinde namaz 
kıldığı, eğlence meclislerinin düzenlendiği, sultanın gönderdiği 
hediyelerin kabul edildiği evsafta bir birimin çadır olmamam-
sı beklenir. Bu mekânların sultanın sarayına yakın konaklama 
binaları veya yüksek rütbeli emirlerin evleri/köşkleri olduğu, 
bu Arapça tabirin, Farsça köşk/kuşk kadar olmasa da Ortaçağ 
kaynaklarında sıklıkla kullanıldığı; visâk’ın müstakil ‘ev konak’ 
dışında ‘şahsi oda veya misafir odası anlamında da kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu tanımlamalara en uygun visâk ise Kubada-
bad Malanda Köşkü olarak bilinen bina olmalıdır. Kubadabad Sa-
rayına günübirlik mesafede oldukça gelişmiş bir plana ve zengin 
bir çini dekorasyona sahip bu Ortaçağ yapısının kitabesi yoktur. 
Ancak İbn Bibi’de Sadedin Köpek’in öldürülmesi hadisesinin an-
latımında Hüsameddin Karaca’nın ve Köpek’in gece eğlendiği ve 
ertesi gün saraya (Kubadabad) birlikte hareket ettikleri visâk Ma-
landa’daki bu bina olmalıdır.  

72- “İbn Cevzî şehir kapısına varınca kendisine ayrılan visak’a gitti”, İbn Bibi, 
Selçukname, II, s. 276. “Mucirüddin elçilik görevini tamamlayınca saltanat bargâhından 
visak’ına döndü.” İbn Bibi, Selçukname, I, s.377.

73- “Akşam olunca Sadedin Köpek’in visak’ına vardı”,  İbn Bibi, Selçukname, II, s.34.

74- “Dönüş sırasında kalenin ayağında atı tökezleyip düşünce Kemaleddin, çaresiz 
atının eyerini sırtına vurup evine giderken tatlı canından bıkmış”, İbn Bibi, Selçukname, 
II, s. 289-290. Kamyar’ın visâk’ı, M.Öztürk’ün İbn Bibi’sinde ‘ev’ şeklinde verilmişken, 
tıpkı basımında visâk olarak yer alır. İbnî Bîbî (El-Hüseyn b. Muhammed b. ‘Alî El-Caferî 
Er-Rugedî), El-Evâmirü’l-‘Alâiyye Fî’l –Umûri’l-‘Alâi’yye, Önsöz ve Fihristi Hazırlayan: 
Adnan Sadık Erzi, Ankara 1956, s. 272.

75- “Sahip saltanat divanının işlerinden kurtulduktan sonra visak’a çekiliyor, orada 
vaktini alimlerle bir araya gelmekle geçiriyordu”, İbn Bibi, Selçukname, çev. M. Öztürk, 
C.II, s. 89-90.; “…O (sahip) işten kurtulduktan sonra o visak’a döner. Akşam namazını 
kılar, daha sonra eğlence meclisi düzenlerdi”, İbn Bibi, Selçukname, C. II, s. 106-107.

76- Bu binanın Kubadabad Saray Külliyesine kısa bir mesafede bugün Malanda diye 
anılan mevkideki köşk olma ihtimali çok yüksektir. Anılan binada gerçekleştirilen 
kazılar yapının hem plan ve malzeme hem de başta çiniler olmak üzere süsleme ve 
diğer özelliklerinin Kubadabad’daki yapılarla ortaklık gösterdiği bu anlamda sarayla 
çağdaş bir yapı olduğunu göstermiştir. Bu binayla ilgili bkz. R. Arık, “Kubad Abad Sarayı 
(Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Kongresi Bildirileri 2000, Konya 2001, s.25-33. Bizce Malanda’daki bina yüksek 
ihtimalle Sadedin Köpek’in ‘visâk’ıdır.

din72), the emir (Sadeddin Kopek73, Kemaleddin Kamyar74) and the 
vizier (Sahip Şemseddin Isfahanî75). Furthermore, in the narration 
of the pillaging of Isfahani’s house and all his property and in the 
episode describing the murder of Isfahani, “visak” is used to mean 
his private residence. In the murder of Sadeddin Kopek, Husamed-
din Karaca, who was going to kill him, chatted and had fun with 
him in his ‘visak’ until the morning before the assassination76. It is 
understood that the visak mentioned in these narratives are rath-
er detached houses / mansions with the necessary house equip-
ment, rather than tents. It is expected that a unit should not be a 
tent, where the owner or the guest performs prayers, entertain-
ment assemblies are held and gifts sent by the sultan are accepted. 
These places are accommodation buildings close to the palace of 
the sultan or the houses / mansions of high-ranking emirs, and 
this Arabic term is frequently used in Medieval sources, although 
not as much as the Persian term ‘kosk’ (mansion). It is understood 
that visak is used as a “private room or guest room” other than 
“home and mansion”. The most suitable ‘visak’ for these definitions 
should be the building known as Kubadabad Malanda Mansion. 
This medieval structure, which is a day away from Kubadabad Pal-
ace, has a highly developed plan and a rich tile decoration, but it 
doesn’t have an inscription. However, as stated in the narration 
of the murder of Sadedin Kopek in Ibn Bibi, the visak in Malanda 
where Husameddin Karaca and Kopek had fun at night and moved 
together to the palace (Kubadabad) should be this building. 

72- “When Ibn Cevzi reached the city gate, he went to the visak that was reserved for 
him”, Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, p. 276. “When Mucirüddin completed his mission as 
an embassy,   he turned from the sultanate pavilion to his visak.”, Ibn Bibi, Selçukname, 
vol. I, p. 377.

73- “In the evening, he arrived at the Sadeddin Kopek’s visak”, Ibn Bibi, Selçukname, 
vol. II, p. 34.

74-“On the way back, when Kemaleddin fell off the horse which stumbled at the foot of 
the castle, he was tired of his sweet life while saddling the horse desperately and went 
home”, Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, p. 289-290. Kamyar’s visak is given as ‘house’ in 
Ibn Bibi of M.Öztürk, whereas it appears as visak in the facsimile. Ibn-i Bîbî, (El-Hüseyn 
b. Muhammed b. ‘Alî El-Caferî Er-Rugedî), El-Evâmirü’l-‘Alâiyye Fî’l –Umûri’l-‘Alâi’yye 
Preface and Index by: Adnan Sadık Erzi, Ankara 1956, p. 272.

75- “After getting rid of the works of the sultanate council, Sahip retreated to visak and 
spent his time there meeting with scholars”, Ibn Bibi, Selçukname, transl. M. Öztürk, vol. 
II, p. 89-90.; “… After he (Sahip) got rid of the job, he returned to visak. He would perform 
the evening prayer and then hold an entertainment assembly”, Ibn Bibi, Selçukname, 
vol. II, p.106-107.

76- It is very likely that this building is a pavilion in the area called Malanda today, 
a short distance from the Kubadabad Palace Complex. The excavations carried out in 
the building have shown that the structure is a contemporary structure with the palace 
in this sense, in which both the plan and material, the decoration and other features, 
especially the tiles, similar to the structures in Kubadabad. About this building see. 
R.Arık, “Kubad Abad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü”, I.Uluslararası 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, 2000, Konya 2001, pp.25-33. The 
building in Malanda must be Sadeddin Kopek’s “visak”.
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Ortaçağ’da oturma odası için ‘sirdab’77, eğlence odası için 
‘bezm-i hane’, kış odası için ‘tabhane’, özel sohbet odası için ‘hal-
vethane’, yatak odası için ‘şebistan’ üst kattaki özel (misafir) odası 
için ‘âliye’ gibi tabirler kullanılmasına karşın bunların tümümün 
yer aldığı ev için genel bir tabir yoktur. Bu anlamda Ortaçağ’da 
barınmaya ilişkin adlandırmaların yapı ölçeğinden ziyade mekân 
ölçeğinde yapıldığı; terimlerin sonundaki ‘hane’ ekiyle de ev, ba-
rınma işleviyle ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır.

Abbasi dönemi Bağdat’ında zenginlerin evleri çok sayıda oda, 
özel banyolar, bahçeler ve farklı bölümlerden oluşurdu. Bu evler 
genellikle etrafı duvarla çevrili, kadınlar, hizmetçiler ve misafirle-
ri kabul için planlanmış bölümleri bulunurdu78. Anadolu Selçuk-
lu dönemi evlerine dair bildiğimiz yegâne tarif ise İbn Said’e aittir. 
Endülüslü coğrafyacı, “Konya’da sıradan halkın kerpiç evlerde 
oturduğunu, tacir ve zenâatçilerin evlerini beyaza boyattıklarını, 
ümera ve eşrafın evlerinin ise beyaz ve renkli mermerlerle kap-
landığını” belirtir79. Bugüne ulaşabilmiş örneklerden Anadolu’da 
Kayseri Haydar Bey ve Hızırilyas Köşkü, Alanya Tophane Burcu 
(I.Alâeddin Keykubat Deniz Köşkü) (Foto 6) gibi kesme taş kap-
lamalı örneklerin yanı sıra Alanya Kaledran ve Sedre Köşkleri 
gibi sadece pencere, kapı ve köşelerde kesme taşın kullanıldığı, 
ağırlıklı olarak kaba yonu taşla daha özensiz örnekler olmasına 
bakılırsa İbn Said’in ev hiyerarşisi tarifine benzer, banisinin eko-
nomik durumuna uygun bir köşk çeşitliliği olduğu anlaşılmakta-
dır. Plan ölçeğinde farklı varyasyonları uygulansa da visâk türü 
büyük köşklerde bir giriş(ön) bölüm (vestibül) ile esas yaşama 
biriminin (sofa) tasarımda mutlaka yer aldığını görmekteyiz. Bu 
tipe giren köşkler planlarıyla en olgun örnekler olarak öne çıkar. 
Kayseri Haydar Bey ve Hızırilyas ile Kubadabad Malanda, Batı 
Köşkü ve Küçük Saray Köşklerinde Geleneksel Ev Mimarimi-
zin iç sofalı; Alanya Kaledran ve Sedre Köşklerinde ise dış sofalı 
ev planı uygun bir biçimleniş görürüz. Deniz veya bir başka su 
manzarasına bakan eyvan ve balkon gibi köşe odalarıyla tanzim 
edilmiş Alanya Kaledran, Sedre ve Tophane Burcu (I.Alâeddin 
Keykubat Deniz Köşkü) örnekleri, manzaranın önemli bir köşk 
tasarım öğesi olduğunu ortaya koyar. Kubadabad Malanda ve Kü-
çük Saray Köşkleri’nde çok gelişmiş bir tesisatla karşımıza çıkan 
fosseptikli tuvaletler dönemin ıslak mekânları konusunda en 
açıklayıcı verileri bulabildiğimiz örnekleridir. Alanya Sedre Köş-
kü’nde kuzeybatı köşedeki mekânda, çift künkle su getirilmiş la-

77- K. Kan, a.g.t., s.s.76.

78- K. Kan, a.g.t., s.s.75.

79- C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, çev: Y. Moran, İstanbul 1968, 
s. 45.

In the Middle Ages, ‘sirdab’77 was used for the living room, 
‘bezm-i hane’ for the entertainment room, ‘tabhane’ for the win-
ter room, ‘halvethane’ for the private chatroom, ‘şebistan’ for the 
bedroom and ‘âliye’ for the private (guest) room upstairs, although 
not a general term was used for the house where all of them are 
included. In this sense, it is understood that in the Middle Ages, the 
naming related to accommadation was made based on the spatial 
scale rather than the building scale; thus the suffix ‘hane’ at the end 
of the terms is associated with the accommodation function.

In the Abbasid era Baghdad, the houses of the wealthy con-
sisted of many rooms, private bathrooms, gardens and different 
sections. These houses often had walls surrounded by sections 
designed to host women, servants and guests78. The only de-
scription known about the houses of the Anatolian Seljuk period 
belongs to Ibn Said. The Andalusian geographer narrates that “in 
Konya, ordinary people lived in mud brick houses, merchants and 
craftsmen painted their houses white, and the houses of emirs and 
notables were covered with white and colored marbles”79. Among 
the examples that have survived to this day are cut stone covered 
mansions such as Kayseri Haydar Bey and Hızırilyas Mansion in 
Anatolia, Alanya Tophane Bastion (Alâeddin Keykubad I Sea Man-
sion) (Photo 6), Alanya Kaledran and Sedre Mansions, where only 
cut stone is used in windows, doors and corners. Considering that 
there are more sloppy examples with mainly rough-cut stone, it is 
understood that there is a variety of mansions similar to Ibn Said’s 
description of house hierarchy, suitable for the economic situa-
tion of the owner. Although different variations are applied in the 
scale of the plan, in general, an entrance (front) section (vestibul) 
and the main living unit (sofa) are definitely included in the design 
of large kiosks. The mansions of this type stand out as the fin-
est examples with their plans. The interior hall examples of our 
Traditional House Architecture can be seen in Kayseri Haydar Bey 
and Hızırilyas and Kubadabad Malanda, Batı Mansion and Small 
Palace Mansions. On the other hand, a suitable formation with an 
outer sofa house plan can be seen in Alanya Kaledran and Sedre 
Mansions. Examples such as Alanya Kaledran, Sedre and Tophane 
Bastion (Alâeddin Keykubad I Sea Mansion), arranged with corner 
rooms, an iwan and balcony with sea or water view, reveal that 
the landscape is an important element for the design of pavilions. 
In the Kubadabad Malanda and Small Palace Pavilions, the toilets 

77- K.Kan, diss., p. 76. 

78- K.Kan, diss., p. 75.

79- C.Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, transl: Y. Moran, İstanbul 1968, 
p. 45.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD304

vabo teşkilatı, Anadolu Ortaçağı’nın ev mimarisinde gelişmiş bir 
su tesisatının varlığını ortaya koyar. Sedre’de üst katta mekânla-
rın içinde ve sofada yer alan küçük havuzlara döşemenin altına 
ustaca gizlenmiş künklerle su temin edilmiş, üst katta bu şekilde 
dolaştırılan su duvar içindeki bir kanal vasıtasıyla zemin katta-
ki tonozlu bir fosseptikte tuvaletin diğer atıklarıyla biriktirilip bir 
kanla dışa atılmıştır. Bu çok gelişmiş tertibatın bir benzerine Ku-
badabad Malanda ve Kayseri Haydar Bey Köşklerinde de rastlan-
maktadır. Bu veriler hane, visâk, ya da sadece ev veya köşk diye 
nitelenmiş bu binaların, Osmanlı konutlarının öncüsü niteliğinde 
ve Anadolu Selçuklu dönemi köşkleri içinde en gelişmiş plan, 
malzeme, inşa kalitesi ve ev donatısına sahip örnekler olduğunu 
ortaya koymaktadır.

4) KÖŞK-Ü BAĞ (Bağ Köşkleri): Güneydoğu Anadolu bölge-
sinde sıklıkla rastlanan bağ veya kale içinde, avlunun tek veya 
iki kenarına sıralanmış mekânların teşkil ettiği köşkler dışa açık 
tasarımıyla dikkati çeker. Aynı aks üzerine ‘kapalı mekân-ey-
van-kapalı mekân’ şeklinde bir mekân düzenine sahip bu bi-
naların merkezini avlu ortasındaki selsebilli havuzla bağlantılı 
büyük eyvan teşkil eder. Bu plan bölgenin ev mimarisinde de 
sıklıkla tercih edilir. Bu planın haçvari düzenle tertiplenmiş bir 
versiyonunu Diyarbakır İçkale ve Musul Kara Saray’da buluyo-
ruz. Günümüze ulaşan bu tipteki örneklerden Mardin Firdevs ve 
Sultan Salih ve Hasankeyf Artuklu Köşklerinde (Foto 7, Şekil 9) 
gördüğümüz bu plan tipi Halep ve Şam bölgesindeki ev ve köşk 
örneklerini hatırlatır. Kayseri Billur Bağları mevkiindeki Kızıl 
Köşk, ne yazık ki planı tam olarak anlaşılamayacak kadar kötü 
durumdadır. Tıpkı şikârhane gibi özel bir işlev için tasarlandığı 
anlaşılan bu tipin, Reşidü’d-din Fazlullâh’ın, Cami’üt-Tevârih’in-
de80 geçen Köşk-ü Bağ’ tabirine karşılık gelen yapı türü olduğu-
nu değerlendiriyoruz. 

80- Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’ü’t-Tevârih, (Selçuklu Devleti), Farsça’dan çev: E. 
Göksu ve H. H. Güneş, İstanbul 2011, s. 247.

with septic tanks are examples of which we can find the most ex-
planatory data about the wet spaces of the period. In the northwest 
corner of the Alanya Sedre Mansion, the sink design with double 
pipes reveals the existence of a water installation developed in the 
home architecture of the Anatolian Middle Ages. Here, water was 
supplied to the small pools inside the rooms on the upper floor and 
in the hall with pipes skillfully hidden under the floor. The water 
circulated in this way on the upper floor was collected with the 
other waste of the toilet in a vaulted septic tank on the ground floor 
through a channel in the wall and was thrown out with a chan-
nel. A similar of this highly developed installation can be found 
in Kubadabad Malanda and Kayseri Haydar Bey Mansions. These 
data reveal that these buildings, which are described as home, 
visak, or simply houses or mansions, are examples of the pioneers 
of Ottoman residences and among the most developed Anatolian 
Seljuk period mansions with the plan, material, construction qual-
ity and house equipment.

4) KOSK-U BAG (Vineyard Kiosks): The kiosks, which are 
formed by the spaces lined on one or both sides of the courtyard, 
in the vineyard or castle, are frequently encountered in the South-
eastern Anatolia region and attract attention with their outdoor 
design. The center of these buildings, which have a “closed space-
iwan-indoor space” on the same axis, constitutes the large iwan 
connected with the pool with selsebil in the middle of the court-
yard. This plan is also frequently preferred in the house architec-
ture of the region. Another version of this plan arranged with a 
cross-like order can be found in Diyarbakır Ickale and Mosul Kara 
Palace. This type of plan, seen in Mardin Firdevs and Sultan Salih 
and Hasankeyf Artuklu Mansions (Photo 7, Figure 9), reminds ex-
amples of houses and mansions in Aleppo and Damascus regions. 
The Kızıl Mansion, located in Kayseri Billur Vineyard, is unfortu-
nately in such a bad condition that its plan cannot be fully under-
stood. We consider that this type, designed for a special function 
just like Sikârhane, is the building type similar to the term de-
scribed as ‘Vineyard Kiosk’ in Reşidü’d-din Fazlullâh’s Cami’üt-Te-
vârih80. 

80- Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’ü’t-Tevârih, (Selçuklu Devleti), transl. from Persian: 
E.Göksu and H.H.Güneş, Istanbul 2011, p. 247.
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Fotoğraf/7b) Kayseri Billur Bağları Kızıl Köşk (A.Yavaş Arşivi)
Photos/7b) Kayseri Billur Vineyard Kızıl Kiosk (A.Yavaş Archive)

Fotoğraf/7a) Mardin Firdevs Köşkü
(http://www.mardinegidiyorum.com/firdevs-kosku/ Erişim Tarihi: 23.09.2020)

Photos/7a) Mardin Firdevs Kiosk
(http://www.mardinegidiyorum.com/firdevs-kosku/ Access date: 23.09.2020)

Fotoğraf/7c) Hasankeyf Kasımiye 1 nolu Köşk (A.Uluçam, 2017, Foto 28)
Photos/7c) Hasankeyf Kasımiye I  Kiosk (A.Uluçam, 2017, Photo 28)
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Şekil/9a- Mardin Sultan Salih Köşkü  (A.Uluçam, 2009, Çizim 1)
Figures /9a- Mardin Sultan Salih Kiosk  (A.Uluçam, 2009, Drawing 1)

Şekil/ 9b- Mardin Firdevs Köşkü (Plan) (A.Altun, 1978, Plan 29)
Figures /9b- Mardin Firdevs Kiosk (Plan) (A.Altun, 1978, Plan 29)

Şekil/ 9c- Hasankeyf Artuklu Köşkü (Plan) (A.Uluçam, 2017, Çizim 10)
Figures /9c- Hasankeyf Artuklu Kiosk (Plan) (A.Uluçam, 2017, Drawing 10)



ANADOLU SELÇUKLU KÖŞKLERİ / THE ANATOLIAN SELJUKS KIOSKS 307

5) GARDUNHA, KÖŞK-Ü REVÂN, HAVDA, MAHFE, MA-
HAFFE, KÖŞK-Ü ÂZİN (Seyyar ve Sabit Köşkler): İbn Bibi’de 
sıklıkla bahsedilen seyyar ve sabit köşkler (kuskhâ-yi-revân u 
sâkin/köşk-ü revân u sâkin)81 konusu söz konusu yapı tiplerinin 
herhangi bir örneği günümüze ulaşmadığı için kolaylıkla anla-
şılamamaktadır (Foto 8). Farsça bir tamlama olan köşk-ü revân 
at veya tekerlekli bir aracın üzerine inşa edilmiş hafif konstrük-
siyonla teşkil edilmiş bu köşkler sultan veya yönetici kesimin-
den önemli şahsiyetlerin bir merasim veya yolculuk esnasında 
taşınması işine yarardı. Bizans elçisini Altındağ’da kabul eden 
Köktürk Kağanı İstemi bir çadır içerisinde iki tekerlekli altın bir 
taht üzerinde oturuyordu82. Konar-göçer yaşam tarzına uygun bu 
düzenlemede katır eşek gibi hayvanların veya tekerlekli araç-
ların üzerinde ahşap veya kıymetli malzemelerden teşkil edil-
miş bölüm oturmaya mahsustu. II. Kılıçarslan’ın ömrünün son 
yıllarında yürüyemediği için tekerlekli bir araçla seferlere katıla-
bildiğini belirtir. Bu köşklerin biçimini, dönemin minyatürlerin-
den veya seramikten, alçıdan betimlemelerden öğrenebiliyoruz. 
Rey’deki II. Tuğrul’un tahta çıkış törenine yansıtan uzun rölyef-
te ve yine Rey’deki kazılar sırasında ele geçmiş bir fil üzerine 
yüklenmiş seyyar köşk tasviri bunların en bilinenlerindendir. 
Kuskhâ-yi-revân u sâkin İbn Bibi’de I.Keykubad’ın tahta çık-
mak için Konya’ya geldiğinde halkın ve eşrafın onu karşılamak 
için teşkil ettiği karşılama alayının tasvir edildiği sahnede anla-
tılır: Her birine Kıymetli silahlar, görülmemiş aletler koydukları, 
gelin ve cennet kasırları gibi süsledikleri beş yüz seyyar ve üç 
yüz sabit köşkü, her biri, Süleyman’ın zindanından kaçmış in-
sanı kötü yola sevk eden ifrit’e benzeyen dağ yapılı, fil cüsseli 
mandaların boynuna yükleyip, yerin üzerinde yürüyen gök gibi 
yola düştüler”83. Rakamlar abartılı olsa da hayvanların üzerinde 
hafif konstrüksiyonlu teşkil edilmiş tek veya iki kişilik araçla-
rı hayal edebiliriz. Buna karşın köşk-ü revân tabirinin genel bir 
ifade olduğu seyyar köşklerin özel tipleri olduğunu öğreniyoruz. 
Örneğin, Selçuklu kayıtlarında görmediğimiz ama dönemin Arap 
kaynaklarında sıklıkla anılan hovdac bunlardan biridir. Hovdac 
Hintçeden Arapçaya girmiş olup deve üzerinde bazen kubbeli 
olabilen semerli taşıyıcı anlamına gelir84. Bir fil veya deve üze-
rinde genellikle zengin insanların taşındığı bu taşıtlar zenginlik 

81- İbnî Bîbî (Erzi), a.g.e., s. 212. Bu tabir İbn Bibi’de bazen kasr’ül revan şeklinde de ifade 
edilmiştir. İbnî Bîbî (Erzi), a.g.e., s. 298.

82- Theophylactus Simocattes’den aktaran H. P. Erdemir, VI. Yüzyıl Bizans Kaynaklarına 
Göre Göktürk-Bizans İlişkileri, İstanbul 2002, s.46.  

83- İbn Bibi, Selçukname, I, s. 232.

84- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC/ 
(Erişim Tarihi: 07.04.2020)

5) GARDUNHA, KOSK-U REVÂN, HAVDA, MAHFE, MAHAF-
FE, KOSK-U ÂZIN (Mobile and Fixed Pavilions): Mobile and fixed 
pavilions (kuskhâ-yi-revân u sâkin/kosk-u revân u sâkin)81, which 
are frequently mentioned in Ibn Bibi, cannot be easily figured out 
since any example of the mentioned building types has not sur-
vived (Photo 8). The kosk-u revân, a Persian phrase, was built with 
a light construction on a horse or a wheeled vehicle, and these pa-
vilions were used to carry important figures such as sultan or rul-
ers during a ceremony or journey. Gokturk Khan Istemi was sitting 
on a golden throne with two wheels in a tent when he welcomed 
the Byzantine envoy in Altındağ82. In this arrangement suitable for 
nomadic lifestyle, the section made of wood or precious materials 
was reserved for sitting on animals such as mules and donkeys 
or wheeled vehicles. It’s stated that Kılıçarslan II could participate 
in expeditions with a wheeled vehicle because he could not walk 
in the last years of his life. The shape of these pavilions are de-
scribed in miniatures of the period or in portraits made of ceramic 
and plaster. The long relief that reflects Tuğrul II’s ascension cer-
emony in Rey and the depiction of a mobile pavilion loaded on an 
elephant, found during the excavations in Rey, are among the best 
known examples of these pavilions. In Ibn Bibi, Kuskhâ-yi-revân 
u sâkin is depicted in the scene where the people and notables 
formed to greet Keykubad I when he came to Konya to ascend the 
throne: They loaded five hundred mobile and three hundred fixed 
mansions, on each of which they put precious weapons, unseen 
tools and decorated like a bride and paradise pavilion, on the neck 
of elephant-sized buffaloes, each resembling a mountain sized de-
mon that led people who escaped from the dungeon of Solomon 
to the evil road, and they hit the road as if the sky walking on the 
ground83. Although the numbers are exaggerated, we can imagine 
single or double-seater vehicles with light construction on the 
animals. On the other hand, the term kosk-u revân is a general 
expression that refers to special types of mobile mansions. For ex-
ample, the hovdac, an Arabic term derived from Hindi, is not seen 
in the Seljuk records but frequently mentioned in the Arab sourc-
es of the period and means saddle bearer, which can sometimes 
be domed-shaped on a camel84. Because these vehicles usually 
carried rich people on an elephant or camel, they were decorated 

81- Ibnî Bîbî (Erzi), ibid., p. 212. This term is sometimes expressed in Ibn Bibi as kasr’ül 
revan, İbnî Bîbî (Erzi), ibid., p. 298.

82- Cited from Theophylactus Simocattes by H.P.Erdemir, VI. Yüzyıl Bizans Kaynaklarına 
Göre Göktürk-Bizans İlişkileri, Istanbul 2002, p. 46.  

83- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 232.

84- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC/ 
(Date of access: 07.04.2020)
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sembolü olarak pahalı taşlarla süslenirdi. Bu taşıtlar bazen sa-
vaşlarda da kullanılmışlardır. Erken dönem (6.yy) Arap şairle-
rinden İmrul el-Kays’ın şiirlerinde sevgilinin üzerinde taşındığı 
hovdac’lardan bahsedilmesine85 bakılırsa bu terim oldukça eski-
ye giden bir geçmişe sahipti. Selçuklu kaynaklarında da geçme-
mesine karşın bir Selçuklu prensesinin Eyyubi emiriyle evliliği-
nin anlatıldığı Arap kaynağı İbn Cübeyir’de bu tabire rastlayabil-
mekteyiz. II. Kılıçarslan’ın kızı Selçukî Hatun’unun gelin alayının 
Bağdat’a girişi sırasında bindiği araç olarak tarif edilen hovdac’ın, 
o tarihlerde Bağdat’ta bulanan İbn Cübeyir’in tanıklığı sayesinde 
ayrıntılı bir tarifine sahibiz86. Buna göre taşıt önde ve arkasında 
kapısı olan tek kişilik altından ve diğer değerli taşlarla süslü bir 
kubbeyle örtülüydü. Selçukî Hatun’un tahtırevanının ‘kubba’ diye 
isimlendirilmesine bakılırsa seçkin kişiliklerin bu tahtırevanları 
genellikle kubbeliydi. İbn Cübeyir’in tarifi, İbn Bibi’nin anlattığı 
Konya’da Keykubad’ı karşılayan tören alayındaki seyyar köşkle-
re yakın bir anlatımdır. 

Bunların dışında hovdac’ın bu hareketli araç karşılığının dı-
şında Makrizî ve Ali İbn Said’deki anlatımlara göre başka bir 
anlamı da gelmekteydi. Eyyubî sultanın Melik Salih’in Kahire el 
Roda kalesinde yaptığı imar faaliyetlerini anlatırken burada daha 
önce Fatımi halifesi El-Emir’in bedevi karısı için yaptırdığı hov-
dac’ı, el-Muhtar’ın bustânı (bahçesi) ve kasrını yıktırdığını belir-
tir87. Makrizî’nin anlatımından bu hovdac’ın bir hayvan veya ta-
şıt üzerindeki köşkleri değil bahçe içindeki köşkleri tanımlayan 
genel bir tabir olduğu, dolayısıyla yıkımından bahsedilebilecek 
evsafta büyük ve süslü bir bina olduğu açıktır. 

85- Classical Arabic Literature: (ed. selected and translated by Geert Jan van Gelder), 
“Lives of The Poets: al-Farazdaq Tells the Story of Imruʾ al-Qays and the Girls at the 
Pond”, A Library of Arabic Literature Anthology, Library of Arabic Literature, New York 
2013, pp.123-126(125).

86- İbn Cübeyr Selçukî Hatun havdac’ını şöyle anlatır: “Selçuki hatun ,özel birliklerinin 
başında girerken onu getiren askerlerin (den) (kalabalığından) görünmüyordu. Onun 
kubbesi ay şekilli altından parçalar, zincirler ile neredeyse hiçbir kısmı görünmeyecek 
şekilde süslenmişti. Onu iki canavar taşıyordu…”; “Selçukî Hatun, bizim konakladığımız 
Bağdat’a büyük debdebe ve birçok gençle geldi. Altın kaplamalı bir tahtırevan (havdac), 
içindeydı ve iki yanında yırtıcı hayvanlar vardı. Tahtırevanın hem öne hem arkaya 
açılan kapıları (bâb) vardı. Hatunun başında altından bir saçbandı vardı. Onun sağında 
harika midilliler vardı. Arkasından da el yapımı biniş takımı ve eğere sahip midilliler 
geliyordu. Altından başlıkları vardı. Onları bir bulut gibi takip eden müzisyenler atlı 
veya yaya takip ederken müzik yapıyordu.”, R. J. C.Broadhust, The Travels of Ibn Jubair, 
London 1952, pp.239-240.

87- Neil Mackenzie, “The Fortifications of al-Qahira (Cairo) under the Ayyubids,” The 
Jihad and Its Times: Dedicated to Andrew Stefan Ehrenkreutz, eds. Hadia Dajani-Shakeel 
and Ronald Messier (Ann Arbor, MI: University of Michigan Center for Near Eastern and 
North African Studies, 1991), pp. 86-87

with precious stones as symbols of wealth and were sometimes 
used in wars. Considering the mention of hovdacs85, on which the 
lover was carried, in the poems of Imrul al-Kays, one of the early 
(6th century) Arab poets, this term should date back to old times. 
Although it is not mentioned in Seljuk sources, this expression can 
be seen in the Arabic source Ibn Jubeyir, where the marriage of 
a Seljuk princess with the Ayyubi emir is described. We have a 
detailed description of the hovdac, which is described as the ve-
hicle that Kılıçarslan II’s daughter Selçukî Hatun got on during 
the entrance of the bridal procession to Baghdad, thanks to the 
testimony of Ibn Jubayir who was in Baghdad at that time86. Ac-
cordingly, the vehicle was covered with a single gold dome with a 
door at the front and back and was decorated with other precious 
stones. Considering that Selçukî Hatun’s palanquin was named as 
‘kubba’, these palanquins of distinguished personalities were gen-
erally domed. The description of Ibn Jubeyir is a narrative close to 
the mobile mansions in the ceremony procession that welcomes 
Keykubad in Konya, as told by Ibn Bibi. 

Apart from the mobile function, hovdac also referred to a dif-
ferent meaning according to the descriptions made by Makrizi and 
Ali Ibn Said. While describing the construction activities carried 
out by the Ayyubid sultan Melik Salih in the fortress of al-Roda in 
Cairo, Makrizi states that the sultan had the hovdac, which was 
built by the Fatimid caliph El-Emir for his bedouin wife, the bustân 
(garden) and the pavilion of al-Muhtar destroyed87. It is clear from 
Makrizi’s expression that this hovdac is not a mansion on an an-
imal or a vehicle, but a general term that defines the mansions 
in the garden, so it is a large and decorated building that can be 
destroyed.

85- Classical Arabic Literature: (ed. selected and translated by Geert Jan van Gelder), 
“Lives of The Poets: al-Farazdaq Tells the Story of Imruʾ al-Qays and the Girls at the 
Pond”, A Library of Arabic Literature Anthology, Library of Arabic Literature, Newyork 
2013, pp.123-126 (125).

86- Ibn Cübeyr describes the Selçukî Hatun’s havdac as follows: “Selçuki Queen was 
not seen (from the crowd) of the soldiers who brought her while entering at the front 
of her special units. Its dome was decorated with crescent-shaped gold pieces and 
chains almost completely invisible. Two monsters carried him… ”; “Selçukî Hatun came 
to Baghdad in state and many young people. The queen was in a gold-plated palanquin 
(havdac), with predators on either side. The palanquin had doors (bâb) opening to both 
the front and the back. The queen had a gold headband on her head. To her right and 
behind were wonderful ponies with handmade riding gears and saddles. They had 
golden headgears. The musicians who followed them like a cloud charmed while 
following on horse or on foot.”, R.J.C.Broadhust, The Travels of Ibn Jubair, London 1952, 
pp. 239-240.

87- Neil Mackenzie, “The Fortifications of al-Qahira (Cairo) under the Ayyubids,” The 
Jihad and Its Times: Dedicated to Andrew Stefan Ehrenkreutz, eds. Hadia Dajani-Shakeel 
and Ronald Messier (Ann Arbor, MI: University of Michigan Center for Near Eastern and 
North African Studies, 1991), pp. 86-87
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Fotoğraf/8a) Ezbekiah Bahçesindeki Köşk (Kahire-Mısır-19.yy) 
(https://tr.pinterest.com/pin/570549846528-search/ Erişim Tarihi: 23.09.2020)

Photos/8a) Ezbekiah Garden Kiosk (Cairo-Egypt-19th century) 
(https://tr.pinterest.com/pin/570549846528-search/) (Access date: 23.09.2020)

Fotoğraf/8b) Seyyar Köşk
(Free Callery of Art, Washington D.C. F1967.26) (S.Redford, 2012, Fig.17)

Photos/8b) Mobile Kiosk
(Free Callery of Art, Washington D.C. F1967.26) (S.Redford, 2012, Fig.17)

Fotoğraf/8c) Seramik Tabure
(Free Callery of Art, Washington D.C. F191l.1.) (S.Redford, 2012, Fig.10)

Photos/8c) Ceramic Stool
(Free Callery of Art, Washington D.C. F191l.1.) (S.Redford, 2012, Fig.10)
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Seyyar köşk anlamında kullanılan başka bir terim gerdûne 
88dir. Farsça bu tabir, felek veya dönen anlamına gelen gerdûn sı-
fatına eklerle isme dönüştürülmesiyle oluşturulmuş olup at ara-
bası (gerdûne-i iclâl) veya saltanat arabası (gerdûne-i şükuh)89 
tamlamalarının da gösterdiği gibi hareketli taşıtlar için kulla-
nılıyordu. İbn Bibi’de bu terim, Keykubat’ın evleneceği Eyyubi 
Melikesini Kayseri’ye getiren gelin alayının anlatıldığı bölümde 
geçer90. Burada gelin alayını karşılaynlar arasında ayan-ı leşker 
ve mu’teberân’ın süslü arabalar sabit91 ve seyyar köşklerle, nev-
batiyan, şarkıcılar ve kavallar ise gerdûne tarafından taşındığı 
belirtilir92. Sultanî kişiliklerin seyahat ettiği araçların diğerleri-
ne göre daha özenli ve süslü olduğunu tahmin edebiliriz. Ancak 
bu ifadelerde yapılan hiyerarşik sınıflamanın tesadüfî mi yoksa 
gerçekten gerdûne’nin hizmetlilerin taşındığı araç mı olduğunu 
bu tabirin başka bir yerde zikredilmemesinden ötürü anlayamı-
yoruz. Buna karşılık gerdûne’nin seyyar köşkler için kullanılan 
terimlerden biri olduğu açıktır.

Memluklular döneminde karşımıza çıkan Arapça ‘mahfe’ 
veya ‘mahaffe’ deve veya fil üzerine konan iki kişilik oturacak 
yer veya devlet adamlarını taşımakta kullanılan iki kişinin otura-
cağı insan omzunda taşınan sepet ya da tahtırevandır93. Baybars 
el Mansuri bu terimi sultanların yolculuk sırasında oturduğu üstü 
kapalı özel ikamet yeri/tahtırevan olarak açıklar94. Ravendi’nin 
de hasta sultanın içinde taşındığı ‘mahaffe’ isimli bir köşkten bah-
settiğine bakılırsa95, aynı kelime kökünden bu anlamda birçok 
terim türetilmiştir. Bunların dışında Bağdat sarayında vezirlerin 
özel konuklarını ağırlarken oturdukları yüksek koltuğa ‘mahvel’ 
deniliyordu96. Mahvel’in bahçe içinde olduğunun belirtilmesine 
bakılırsa kamelya tarzında bir köşk olduğu söylenebilir. Ana-

88-  Tabirin ifade ediliş biçimi için bkz. İbnî Bîbî (Erzi), a.g.e., s.212.

89- Çağbayır, Arap Asıllı Türk Alfabesiyle Yazılmış Türkçenin Söz Varlığı, Ötüken 
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 2017, s. 540.

90- İbn Bibi, Selçukname, C. I., s. 232.

91- Tıpkıbasımında (İbnî Bîbî (Erzi), a.g.e., s.212.) açıkca “köşk-ü revân u sâkin” 
geçmesine rağmen M. Öztürk’ün çevirisinde İbn Bibi, Selçukname, I., s.232. “süslü 
arabalar ve seyyar köşkler” şeklinde çevrilmiştir. Burada iki ‘ve’nin arasında sabit 
(sâkin) kelimesinin olduğu ve sehven unutulduğu anlaşılmaktadır.

92- İbn Bibi, Selçukname, I., s. 140, 230.

93- Çağbayır, a.g.e., s. 985.

94- Mansuri’de mahfe, Memluklu sultanı Melik az Zahir’in cenazesinin taşındığı bir 
hayvan ya da araç üzerine yerleştirilmiş köşk olarak açıklanır. Baybars el-Mansûrî 
Baybars el-Mansûrî, Et Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d Devleti’t-Turkiyye, (Türk Devletleri 
Konusunda Sultânlara Armağan 1252-1312), çev. H. Polat, Ankara 2016, s. 50.

95- Ravendî’de ‘mahaffe’ nin hasta Sultan Muhammed’in içinde taşıdığı tahtırevan 
olduğu belirtilir. Ravendî, (Muhammed b.Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr 
ve Âyet-üs-Sürûr, (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), II, çev. A. Ateş, Ankara 1999, 
s. 259.

96- İbn Cevzî, a.g.e., s.171.

Another term used to mean mobile pavilion is gerdûne88, a 
Persian term formed by adding a suffix to the adjective ‘gerdun’, 
(rotating) and it was used for moving vehicles, as in the expres-
sions of horse carriage (gerdûne-i iclâl) or sultanate car (gerdûne-i 
şükuh) 89. In Ibn Bibi, this term is used in the part of the bridal 
procession that brought the queen of Ayyubi Kingdom to Kayseri 
whom Keykubad would marry90. While the sultans army and the 
entourage who welcomed the bridal procession were carried by 
decorated cars, fixed and mobile mansions91, it is stated that trous-
seau, singers and musicians were carried by gerdûne92. It’s quite 
clear that the vehicles in which Sultani personalities travel can be 
more elaborate and decorated than others. However, we cannot 
understand whether the hierarchical classification made in these 
expressions is accidental or gerdune is really the vehicle by which 
the employees are transported, since this term is not mentioned 
elsewhere. On the other hand, it is clear that gerdûne is one of the 
terms used for mobile mansions.

The Arabic “mahfa” or “mahaffe” seen during the Mamluk pe-
riod means a seat of two people on a camel or elephant, or a cart or 
palanquin carried on the shoulders to carry statesmen.93 Baybars 
al Mansuri explains this term as a private place of residence / pal-
anquin where the sultans sit during a journey94. Considering that 
Ravendi also mentions a mansion named “mahaffe”95 in which the 
sick sultan was carried, many terms were derived from the same 
root. In addition, the high seat of the viziers in the Baghdad Palace 
was called ‘mahvel’96, where they welcomed their special guests. 
Considering that it is usually located in a garden, it can be argued 
that it is a camellia-style mansion. In Anatolia, extraordinary 
wooden constructions in gardens or fields were called pavilions, 

88- For the wording of the expression, see. Ibnî Bîbî (Erzi), ibid., p. 212.

89- Çağbayır, Arap Asıllı Türk Alfabesiyle Yazılmış Türkçenin Söz Varlığı, Ötüken 
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Istanbul 2017, p. 540.

90- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, p. 232.

91- Although the facsimile (Ibnî Bîbî (Erzi), ibid, p.212.) clearly contains “kosk-u revân u 
sâkin”, in the translation of M. Öztürk Ibn Bibi, Selçukname, vol. I., p. 232. ) it’s translated 
as “fancy carts and mobile mansions”. Here, it is clear that the noun phrase was 
interpreted mistakenly.

92- Ibn Bibi, Selçukname, vol. I, pp. 140, 230.

93- Çağbayır, ibid., p. 985.

94- In Mansuri, mahfe is described as a mansion placed on an animal or vehicle where 
the funeral of the Mamluk sultan Melik az Zahir was carried. Baybars el-Mansûrî, Et 
Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d Devleti’t-Turkiyye, (Türk Devletleri Konusunda Sultânlara 
Armağan 1252-1312), transl. H.Polat, Ankara 2016, p.50.

95- In Ravendi, it is stated that ‘mahaffe’ is the palanquin that the sick Sultan Muhammed 
carried inside. Ravendî, Muhammed b.Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve 
Âyet-üs-Sürûr, (Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), vol. II, transl.:A.Ateş, Ankara 1999, 
p. 259.

96- Ibn Cevzî, ibid., p.171.
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Fotoğraf/8d) Hovda Örneği
(https://www.wikiwand.com/en/Howdah Erişim Tarihi: 23.09.2020)

Photos/8d) Hovda Sample
(https://www.wikiwand.com/en/Howdah), (Access date: 23.09.2020)
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Fotoğraf/8e) Selçuklu Sultanı II.Tuğrul’un Tahta Çıkış Töreni rölyefi (1195) 
Boyalı alçı kabartma panodan detay (171x323cm), İran, Rey. (Philadelphia Sanat Müzesi)

Photos/8e) Relief of the Seljuk Sultan Tuğrul II’s Ascension Ceremony (1195) 
Detail from painted plaster relief board (171x323cm), Iran, Rey. (Philadelphia Art Museum)

Fotoğraf/8f) Ezbekiah Bahçesi Köşk (Kahire-Mısır-19.yy) 
(https://tr.pinterest.com/pin/570549846528203189/?lp=true/) (Erişim Tarihi: 23.09.2020)

Photos/8f) Ezbekiah Garden Kiosk (Cairo-Egypt-19th century) 
(https://tr.pinterest.com/pin/570549846528203189/?lp=true/) (Access date: 23.09.2020)

Fotoğraf/8g) El-Cezeri, Otomata (Su Saati)
(Tören Köşkü) (D.Çalışkan, 2019, s.106)
Photos/8g) Al-Jazari, Vending Machine

(Water Clock) (Ceremonial Mansion), (D.Çalışkan, 2019, p.106)
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dolu’da bahçe veya tarla içinde fevkani ahşap konstrüksiyonla-
ra köşk denilmesine, yine bahçe içindeki gölgelikli kuruluşlara 
çardak denilmesine bakılırsa köşk terminolojisinin zaman içinde 
içice geçmiş kavramlarından birinin de mahfe/mahaffe/mahvel 
olduğu anlaşılmaktadır. Kahire’de 1800’li yılların sonlarına ait bir 
fotoğrafta görülen bahçe içindeki bir köşk mahveli anlamamız 
için fikir vericidir. Kahire-Ezbekiah bahçesindeki bu fevkâni ah-
şap köşk, Abbasi vezirlerinin mahvel’lerinin bir benzeri olmalı-
dır97 (Foto 8).

Dolayısıyla İbn Bibi bahsedilen seyyar ve sabit köşkler (köşk-ü 
revân u sâkin) tanımının genel bir kavram olduğu, bunun içinde 
seyyar köşklere ilişkin hovdac, mahfe gibi bazı özel terimlerin 
varlığı tespit edilebilmektedir. Buna karşın sabit (kuskhâ-yi- sâ-
kin) köşklerin biçimine ilişkin net bilgilerimiz yoktur. Bizce seyyar 
sabit köşk kavramıyla, (sâkin) oturulabilen/kabini/locası olan ve 
olmayan şeklindeki bir ayrım vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu iki 
farklı kavramla, dört kollu basit tahtırevan ile hayvanların taşıdı-
ğı içinde kapıları olan loca gibi mahveller veya tekerlekli arabalar 
arasındaki fark vurgulanmaya çalışılmış olmalı.

Dönemin kaynaklarında sur, burç, kale veya saray kapıları 
gibi kamuya açık yerlere ahşaptan veya kâgir eklerle teşkil edil-
miş köşklerden bahsedilir. Âzin köşkü veya Kasr-ı âzin98 deni-
len bu yapılar İbni Bibi’de, saray kapısında ya da bir han veya 
kervansarayın kapısında tören veya kutlama amaçlı yapılacak 
etkinlikte kullanmak amaçlı inşa edilmiş yapılardı. Bu köşklerin 
özellikle tahta çıkış (cülus), savaş sonrası veya düğün kutlama-
larının anlatıldığı bölümlerde anılmasına bakılırsa bilhassa ulu-
fe-para dağıtımı (saçı) töreni sırasında kullanılan yapılar olduğu 
tahmin edilebilir. Ahşap olduğu belirtilen99 bu köşklerin kâgir 
veya taş yapı üzerine kolaylıkla kurulabilen hafif malzemeden 
birimler olduğu anlaşılmaktadır. Sur, kale veya saray kapısı-
na inşa edilmiş fevkâni yapıların belki de en eskisi kalık’lardır. 
Türkçede ‘semavî’ anlamına gelen çoğunlukla bir set veya sur 
üzerinde yer alan köşk uygulamalarına ‘kalık’ denilirdi100. Türkçe 
bu tabir zamanla yerini Farsça ‘köşk’e bırakmıştır. E.Esin, IX ve 
XI. yüzyıl Uygur metinlerinde sıklıkla anılan bu köşkün ağaçtan 
bir iskelet kurulup tuğla duvarlarla inşa edildiğini ve duvarların 
üzerinin resimlenebildiğini belirtir. Kalık’lar M.Ö.1.yüzyıldan beri 

97- https://tr.pinterest.com/pin/570549846528203176/visual-search/

98- İbn Bibi, Selçukname, II., s.37.

99- “.başını saray kapısında tören için (âzin) yapılmış ahşap köşke astılar”, İbn Bibi, 
Selçukname, II., s.93.

100- Emel Esin, “M. IX.-XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine 
Gelişme”, İ.T.Ü.Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, 2(5-6), 1976, s. 15-18(18).

and shaded institutions in gardens were called arbor. Likewise, 
it is understood that one of the concepts of mansion terminology 
has become intertwined in time such as mahfa / mahaffe / mah-
vel. A pavilion in a garden seen in a photo from the late 1800s in 
Cairo gives an idea to understand the ‘mahvel’. This extraordinary 
wooden mansion in the garden of Cairo-Ezbekiah should be sim-
ilar to that of Abbasid viziers97 (Photo 8).

Thus, the definition of mobile and fixed mansions (kosk-u revân 
u sakin), mentioned in Ibn Bibi, has been determined as a general 
concept, and likewise, the existence of some special terms such 
as hovdac and mahfe as mobile mansions. On the other hand, we 
do not have clear information about the form of fixed (kuskhâ-yi- 
sâkin) mansions. In our opinion, with the concept of mobile fixed 
mansion, a distinction is emphasized as (inhabited) / with / with-
out cabin / lodge. With these two different concepts, the difference 
between a simple four-arm palanquin and lodges with doors or 
wheeled cars carried by animals has been emphasized.

In the sources of the period, mansions made of wood or with 
masonry inserts are mentioned in public places such as city walls, 
bastions, castles or palace doors. These structures called ‘Âzin 
kosk’ or ‘Kasr-ı azin’98 were built at the gate of a palace or a car-
avanserai to be used for a ceremony or celebration, according to 
Ibn Bibi. Considering that these mansions were located in the sec-
tions where the enthronement (culus), post-war or wedding cele-
brations were held, it can be suggested that these mansions were 
used especially during the service pay (ulufe) ceremony. It is un-
derstood that these wooden mansions99 were units of light mate-
rials that could be easily installed on a masonry or stone structure. 
Perhaps the oldest of the extraordinary structures built on the wall, 
castle or palace gate are the ‘kaliks’, means ‘heavenly’ in Turkish, 
pavilions mostly located on embankment or the city wall100. This 
term in Turkish has been replaced by Persian “kosk” in time. E.Es-
in states that this mansion, which is frequently mentioned in the 
IX and XI Uighur texts, was built with a wooden frame and brick 
walls which were painted later on. Kaliks were used by the Turks 
since the 1st century BC. These mansions, covered with carved 
sky-colored tiles, were open and airy on all sides, and the city 

97- https://tr.pinterest.com/pin/570549846528203176/visual-search/

98- Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, p.37.

99- “they hung his head on the wooden pavilion built for the ceremony in the palace 
gate”, Ibn Bibi, Selçukname, vol. II, p.93.

100- Emel Esin, “M. IX.-XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine 
Gelişme”, İ.T.Ü.Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, 2(5-6), 1976, pp.15-
18(18).
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Türkler tarafından kullanılırdı. Üzeri oymalı gök rengi kiremit-
lerle örtülü bu köşkler dört yana açık ve havadar olup surlar üze-
rindeki kalıklardan şehir rahatlıkla görünebilirdi101. Kalık’ların İs-
tanbul ve Edirne’de sur üzerine inşa edilmiş ev veya konakların 
prototipi oldukları söylenebilir. Burç üzerine tesis edilmiş köşk-
lerin Anadolu Selçuklu dönemindeki en bilinen örneği Konya 
Alâeddin Köşkü’dür. Alanya İçkale’deki Selçuklu Sarayının bazı 
burçlarının üzerinde aslî halinde bu tipten köşkler bulunuyordu. 
Bunun dışında evlerin –konakların manzaraya açık bir köşesi-
ne kagir bir kütle eklenerek oluşturulan köşkler de vardı. An-
talya-Şikârhane, Alara Kasrı gibi tek katlı yapıların manzaraya 
açık taraflarına çinili olduğu anlaşılan bu tip köşk birimleri oldu-
ğunu gösteren izler bugüne ulaşabilmiştir. Dönemin kaynakla-
rından Eflakî’nin102 Mevlana ile Şems’in medresenin damında bir 
köşkte sohbet ettiklerinden bahsetmesine bakılırsa bu uygula-
ma sivil yapılarla sınırlı değildi. Selçuklunun mirasçısı Osmanlı 
döneminde de köşk, ana ilke olarak, zeminden yükseltilmiş ve 
çevresel görüşe olanak verecek şekilde inşa edilmiş ve yine aynı 
ilkelere göre yapı içinde yer verilmiş bir mekânsal birimdir. Tek 
başına duran köşkler dışında bir havuz kenarında veya set üs-
tünde, hatta duvar ve kapı üstünde yer alan versiyonlarını göre-
biliyoruz. Geleneksel konutlardaki köşkler ise ya evin direkler 
üzerinde taşınan bir öğesi ya da hayatın veya sofanın yükseltil-
miş ve taşırılmış bir köşesindedir103. Bu tip köşklere Fatımi döne-
minde ‘manzaratu’l kebş’ denilirdi. Bunlar önceleri düşman teh-
likesini önceden fark ederek diğer kulelere haber verme amaçlı 
yaptıkları gözetleme kuleleriydi. Kule burç veya kale kapıları 
gibi yüksek yerlerin üzerine kulevarî eklemlenen çıkma şeklin-
deki yapılarla gündüz duman gece de ateş yoluyla haberleşme 
sağlanırdı104. Mansurî’nin kitabında Halife’nin makam odası gibi 
kullandığı ‘el kebş’den bahsedilmesine bakılırsa bu fevkâni yapı 
biçimi, bir süre sonra sultanî bir ikâmet birimine dönüşmüş105. 
Nitekim Halife El Hakim’in sık kullandığı ‘manzaratu’i kebş’inde 
vefat ettiğini aynı yazardan öğreniyoruz106. Bu anlamda terimin 
zamanla askeri işlevden sivil karaktere dönüştüğü anlaşılmak-
tadır. 

101- E. Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul 2006, s.31.

102- Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, II, Ankara 1995, s.243.

103- A. Arel, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, İzmir 1982, s.41. 

104-  Baybars el-Mansurî, a.g.e., s.132, not 305.

105- Baybars el-Mansurî, a.g.e., s.139

106- Baybars el-Mansurî, a.g.e., s.151

could easily be seen from the kaliks on the walls101. It can be said 
that the Kaliks are the prototypes of houses or mansions built on 
the city walls in Istanbul and Edirne. The most known example of 
the mansions built on the bastion in the Anatolian Seljuk period is 
the Konya Alâeddin Mansion. There were mansions of this type in 
their original form on some bastions of the Seljuk Palace in Alanya 
Ickale. Apart from this, there were also pavilions created by adding 
a masonry section to a corner of the houses-mansions open to 
view. Traces have survived to this day that single-storey buildings 
such as Antalya-Şikârhane and Alara Pavilion have such pavilion 
units, which are understood to have tiles on the sides open to view. 
Considering that Eflaki102, one of the sources of the period, men-
tioned that Mevlana and Shams had a conversation in a mansion 
on the roof of the madrasa, this practice was not limited to civ-
il buildings. In the Ottoman period, the heir of the Seljuk people, 
the pavilion was a spatial unit, which was raised from the ground 
and built in a way to allow a peripheral view, and also included 
in the building according to the same principles. Apart from the 
stand-alone mansions, we can see the versions by the pool or on 
the embankment, even on the walls and doors. The mansions in 
traditional residences are either an element of the house carried 
on poles or in a raised and extended corner of the hall or sofa103. 
This type of mansion was called “manzaratu’l kebş” during the Fa-
timid period. These were watchtowers built to notice the enemy’s 
danger in advance and inform other towers. Communication was 
provided through fire during daytime and smoke at night, with 
protruding structures that were articulated on high places such as 
tower bastions or castle gates104. Considering that Mansurî’s book 
mentions the “al-kebsh” that the Caliph used as an office room, 
this extraordinary building style turned into a sultanic residence 
unit after a while. 105. As a matter of fact, we learn from the same 
author that the Caliph Al-Hâkim died in the “manzaratu’l kebş”, 
which he frequently used106. In this sense, it is understood that the 
term transformed from a military function to a civilian character 
over time.

101- E.Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Istanbul 2006, p.31.

102-  Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, transl. T.Yazıcı, vol. II, Ankara 1995, p. 243.

103- A.Arel, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, Izmir 1982, p. 41. 

104- Baybars el-Mansurî, ibid., p.132, note 305.

105- Baybars el-Mansurî, ibid., p.139

106- Baybars el-Mansurî, ibid., p.151
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6) MÜNFERİT Tipte Köşkler: Bu gruptaki yapılar Türk dö-
nemi öncesine yapılmış veya bugüne tanımlanamayacak kadar 
kötü durumda ulaşmış olanlardır (Foto 9, Şekil 5). Bunlardan An-
talya-Gazipaşa Şikârhanesi, Roma İmparatoru Trajan’ın mezarı-
nın Türk döneminde köşke dönüştürüldüğü bir yapıdır107. Türk 
fethi öncesi Rupenidlerin Sarayı olan Alara Kasrı da aynı şekilde 
I.Alâeddin Keykubad’ın fethi sonrası köşk olarak kullanıldığı an-
laşılmaktadır108. Aksaray Ervah mezarlığındaki Kırkkızlar isimli 
yapı, Yozgat-Delice ırmağı kıyısındaki Moğol kışlağının bir par-
çası olan kalıntı109, Kayseri Billur Bağlarındaki Kızıl Köşk110 ve 
Harput İçkale’deki Artuklu Köşk111 ise bugüne çok kötü durumda 
ulaşmaları sebebiyle herhangi bir grup içinde yer almayan mün-
ferit bir grupta değerlendirilmek zorunda kalındı.

Burada ilk kez denenen sınıflamanın dönemin saray ve köşk-
lerine ait kazı ve araştırmaların artmasıyla değişmesi muhtemel-
dir. Ancak burada esas tespit edilmeye çalışılan konu bir köşk 
sınıflamasını belirleyecek temel mimari öğenin belirlenmesidir. 
Mevcut örneklerin tahlili ‘sofa’nın tıpkı Osmanlı konut ve köşk 
sınıflamasında olduğu gibi Selçuklu köşk tipolojisinin de ana be-
lirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada sadece plan 
düzleminde bir sınıflamayla yetinilmemiş işlev açısından da dö-
nemin köşkleri sınıflanmaya çalışılmıştır. ‘Hane’ tabiriyle biten 
birçok terimin (zeredhane, mehterhane vs.) münferit bir binadan 
ziyade bir saray ya da evin belirli mekânına/bölümüne işaret et-
tiği; bunların dışında şikârhane, köşk-ü revân köşk-ü âzin, visâk 
gibi isimlerle anılan, işlevi belli köşk tiplerinin olduğu ortaya 
konmuştur. Elbette dönemin kaynaklarından gelecek bilgilerin 
artmasıyla ortaya çıkacak konuyla ilgili yeni köşk terimleri, bu 
konuda yeni izahlar ve sınıflamalar yapmamıza imkân verecek-
tir. 

107- Yavaş, a.g.t., s. 184-190.

108- Yavaş, a.g.t., s.64-71.

109- Yavaş, a.g.t., s.57-63.

110- Yavaş, a.g.t., s.155-159.

111- İ. Aytaç, “Harput İç Kalesi Kazısı 2014 Yılı Arkeolojik Buluntuları”, Turkish Studies Vol 
12/1, 2017, s.191-210. 

6) INDIVIDUAL TYPE OF KIOSKS: The buildings in this group 
are those that were built before the Turkish period or survived to-
day in an unidentified condition (Photo 9, Figure 5), like the An-
talya-Gazipaşa Shikârhane, where the Roman Emperor Trajan’s 
tomb was converted into a mansion during the Turkish period107. It 
is understood that the Alara Pavilion, which was the Palace of the 
Rupenids before the Turkish conquest, was also used as a mansion 
after its conquest by Alâeddin Keykubad I108. The structure named 
Kırkkızlar in the Aksaray Ervah cemetery, the remains that are 
part of the Mongolian barracks on the banks of the Yozgat-Delice 
river109, the Kızıl Mansion in Kayseri Billur Vineyards110 and the Ar-
tuklu Mansion111 in Harput Ickale had to be evaluated in an individ-
ual group due to their very poor condition. 

The classification tried for the first time here is likely to change 
with the increase of excavations and researches on the palaces 
and mansions of the period. However, the main issue that is tried 
to be argued here is to determine the basic architectural element 
that will help a mansion classification. The analysis of the exist-
ing examples revealed that the sofa was the main determinant 
of the Seljuk mansion typology, just like the Ottoman residence 
and mansion classification. In the study, not only a classification 
in plan level, but also the mansions of the period were tried to be 
classified in terms of function. Many terms ending with the term 
‘hane’ (zeredhane, mehterhane, etc.) refer to a certain place / part 
of a palace or house rather than an individual building. Apart from 
these, it has been revealed that there are certain types of man-
sions with certain functions, known as Şikârhane, Kosk-u Revân, 
Kosk-u Azin and Visâk. Of course, new kiosk terms that will 
emerge with the increase of information from the sources of the 
period will allow us to make new explanations and classifications 
on this subject.

107- Yavaş, diss., pp. 184-190.

108- Yavaş, diss., pp. 64-71.

109- Yavaş, diss., pp. 57-63.

110- Yavaş, diss., pp. 155-159.

111- I. Aytaç, “Harput İç Kalesi Kazısı 2014 Yılı Arkeolojik Buluntuları”, Turkish Studies, 
Vol. 12/1, 2017, pp. 191-210. 



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD316

KAYNAKÇA
Anonim Selçuknâme, Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi II, yay. haz. F.N. Uz-
luk, Örnek Matbaa, Ankara 1952.

AREL, Ayda, “Cihannüma Kasrı ve Erken Osmanlı Saraylarında Kule Yapıla-
rı Hakkında”, Prof.Dr.Doğan Kuban’a Armağan, haz. Z. Ahunbay vd, İstanbul 
1996, s. 99-116.

AREL, Ayda, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi yay., İzmir 1982.

ARIK, Oluş, Üç Dünyannın Buluştuğu Kent,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul 2004.

ARIK, Rüçhan, “Kubad Abad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü”, I. 
Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri 2000, Konya 
2001, s. 25-33

ARIK, Rüçhan, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi Yayınevi, 
Ankara 2017.

Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan-Güşa, haz. M. Öztürk, TTK yay., Ankara 1998.

AYTAÇ, İsmail, “Harput İç Kalesi Kazısı 2014 Yılı Arkeolojik Buluntuları”, Tur-
kish Studies Vol 12/1, 2017, s. 191-210.

Baybars el-Mansûrî, Et Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d Devleti’t-Turkiyye, (Türk Dev-
letleri Konusunda Sultânlara Armağan 1252-1312), çev. H. Polat, TTK yay., An-
kara 2016.

BROADHURST, R.J.C., The Travels of Ibn Jubair, Jonathan Cape, London, 1952.

Broadhust, R.J.C., The Travels of Ibn Jubair, Jonathan Cape, London, 1952.

CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Y. Moran, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1968.

CLAUSON, G., An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, 
At The Clarendon Press, Oxford 1972.

CRESWELL, K.A.C., Early Muslim Architecture, (Second edition in two parts) 
Vol. I,  Part

ÇAĞBAYIR, Yaşar, Arap Asıllı Türk Alfabesiyle Yazılmış Türkçenin Söz Varlığı 
Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ötüken, İstanbul 2017.

Çaycı, Ahmet, “Osmanlı Seyyahlarının Hatıralarındaki Konya Şehri.” Seyahat-
namelerde

DURAN, Remzi ve Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı 
Devrinde Bakımı ve Kullanılması, TTK yay., Ankara 1998.

Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, II, MEB yay., Ankara 1995.

ERDEMİR, Hatice Palaz, VI.Yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans 
İlişkileri, Arkeoloji ve Sanat yay., İstanbul 2002.

ESİN, Emel, “M. IX.-XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine 
Gelişme”, İ.T.Ü.Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, 2(5-6), İstan-
bul 1976, s. 15-18.

ESİN, Emel, “Ordu. Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarih-
çesi”, Millî Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, s. 22-26.

ESİN, Emel, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı. yay., İstanbul 2006.

REFERENCES
Anonim Selçuknâme, Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi II, ed. F.N. Uzluk, 
Örnek Matbaa, Ankara 1952.

AREL, Ayda, “Cihannüma Kasrı ve Erken Osmanlı Saraylarında Kule Yapıları 
Hakkında”, Prof.Dr. Doğan Kuban’a Armağan, ed. Z. Ahunbay et al., Istanbul 
1996, pp. 99-116.

AREL, Ayda, Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi pub., Izmir 1982.

ARIK, Oluş, Üç Dünyannın Buluştuğu Kent,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Istanbul 2004.

ARIK, Rüçhan, “Kubad Abad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü”, I. Ul-
uslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri 2000, Konya 2001, 
pp. 25-33

ARIK, Rüçhan, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara Üniversitesi Yayınevi, An-
kara 2017.

Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan-Güşa, ed. M. Öztürk, TTK pub., Ankara 1998.

AYTAÇ, İsmail, “Harput İç Kalesi Kazısı 2014 Yılı Arkeolojik Buluntuları”, Turkish 
Studies Vol 12/1, 2017, pp. 191-210.

Baybars el-Mansûrî, Et Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d Devleti’t-Turkiyye, (Türk Dev-
letleri Konusunda Sultânlara Armağan 1252-1312), transl. H. Polat, TTK pub., An-
kara 2016.

BROADHURST, R.J.C., The Travels of Ibn Jubair, Jonathan Cape, London, 1952.

Broadhust, R.J.C., The Travels of Ibn Jubair, Jonathan Cape, London, 1952.

CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, transl. Y. Moran, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul 1968.

CLAUSON, G., An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, At 
The Clarendon Press, Oxford 1972.

CRESWELL, K.A.C., Early Muslim Architecture, (Second edition in two parts) Vol. 
I,  Part

ÇAĞBAYIR, Yaşar, Arap Asıllı Türk Alfabesiyle Yazılmış Türkçenin Söz Varlığı 
Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ötüken, İstanbul 2017.

Çaycı, Ahmet, “Osmanlı Seyyahlarının Hatıralarındaki Konya Şehri.” Seyahat-
namelerde

DURAN, Remzi ve Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı 
Devrinde Bakımı ve Kullanılması, TTK pub., Ankara 1998.

Eflakî, Âriflerin Menkıbeleri, transl. T. Yazıcı, II, MEB pub., Ankara 1995.

ERDEMİR, Hatice Palaz, VI.Yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans İl-
işkileri, Arkeoloji ve Sanat pub., Istanbul 2002.

ESİN, Emel, “M. IX.-XII. Yüzyıl Uygur Köşklerinden Safranbolu Ev Mimarisine 
Gelişme”, İ.T.Ü.Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, 2(5-6), İstanbul 
1976, pp. 15-18.

ESİN, Emel, “Ordu. Türk Saray Mimarîsinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi”, 
Millî Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, pp. 22-26.

ESİN, Emel, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı. pub., Istanbul 2006.

GRABAR, O.. “The Illustrated Maqamat of the Thirteenth Century: the Bourgeoi-



ANADOLU SELÇUKLU KÖŞKLERİ / THE ANATOLIAN SELJUKS KIOSKS 317

GRABAR, O.. “The Illustrated Maqamat of the Thirteenth Century: the Bourgeo-
isie and the Arts.” In Islamic Visual Culture, 1100-1800, Vol. II, Constructing the 
Study of Islamic Art. Hampshire: Publishing Limited, Ashgate 2006. pp.167-
186.

GÜNAY, Reha, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, T.C. Kültür Bakanlığı 
yay., Ankara 1981.

II, New York 1979.

İbn Bibi, El Evamür’l-Ala’iye Fi’l Umuri’l- Ala’iye (Selçukname), C. I, haz. M. 
Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998. 

İbn Cevzî, Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu’l 
Ferec İbnu’l-Cevzî, haz. ve çev. H. Polat, TTK yay., Ankara 2019.

İbn-i Bîbî El-Hüseyn b. Muhammed b. ‘Alî El-Caferî Er-Rugedî, El-Evâmi-
rü’l-‘Alâiyye Fî’l -Umûri’l-‘Alâi’yye, Önsöz ve Fihristi Hazırlayan Adnan Sadık 
Erzi, C. I, Ankara 1956.

KAN, Kadir, Abbâsilerin Birinci Asrında Bağdat (145-232/762-847), Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlamamış Doktora Tezi, Bursa 2010.

Konya, ed. Ahmet Çaycı, Konya 2016. 

MERCAN, İ. Hakkı, Menakıb-nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmani, Erciyes Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 
1990.

Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûrve Âyet-üs-Sürûr, 
(Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), C. II, çev. A. Ateş, TTK yay., Ankara 1999.

Muhammed b.Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, 
(Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti),  çev. A. Ateş, II, TTK yay., Ankara 1999. 

OSMAN, Rıfat, Dr. Rıfat Osman’a Göre Edirne Evleri ve Konakları, Türkiye Tu-
ring ve Otomobil Kurumu, İstanbul 1976.

Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’ü’t-Tevârih, (Selçuklu Devleti), çev.  E. Göksu ve H. 
H.Güneş, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2011. 

Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’üt-Tevarih (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk), çev. E. 
Göksu H. H. Güneş, Selenge yay.,  İstanbul 2010. 

SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, çev. Şehabettin Uzluk, TTK yay., Ankara 1989.

STEİNGASS, F., A Comprehensive Persian-English Dictionary, New Reprint, 
Beirut 1998. 

YAVAŞ, Alptekin, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Sel-
çuklu Köşkleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000.

sie and the Arts.” In Islamic Visual Culture, 1100-1800, Vol. II, Constructing the 
Study of Islamic Art. Hampshire: Publishing Limited, Ashgate 2006. pp.167-186.

GÜNAY, Reha, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, T.C. Kültür Bakanlığı 
pub., Ankara 1981.

II, New York 1979.

Ibn Bibi, El Evamür’l-Ala’iye Fi’l Umuri’l- Ala’iye (Selçukname), C. I, haz. M. Öz-
türk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998. 

Ibn Cevzî, Kuruluşundan XII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu’l Ferec 
İbnu’l-Cevzî, ed. and transl. H. Polat, TTK pub., Ankara 2019.

Ibn-i Bîbî El-Hüseyn b. Muhammed b. ‘Alî El-Caferî Er-Rugedî, El-Evâmirü’l-
‘Alâiyye Fî’l -Umûri’l-‘Alâi’yye, Preface and Index by Adnan Sadık Erzi, vol. I, 
Ankara 1956.

KAN, Kadir, Abbâsilerin Birinci Asrında Bağdat (145-232/762-847), Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlamamış Doktora Tezi, Bursa 2010.

Konya, ed. Ahmet Çaycı, Konya 2016. 

MERCAN, İ. Hakkı, Menakıb-nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmani, Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1990.

Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûrve Âyet-üs-Sürûr, 
(Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti), vol. II, transl. A. Ateş, TTK pub., Ankara 
1999.

Muhammed b.Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, 
(Gönüllerin Rahatı ve Sevinç Alâmeti),  transl. A. Ateş, II, TTK pub., Ankara 1999. 

OSMAN, Rıfat, Dr. Rıfat Osman’a Göre Edirne Evleri ve Konakları, Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu, Istanbul 1976.

Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’ü’t-Tevârih, (Selçuklu Devleti), transl.  E. Göksu ve 
H. H.Güneş, Bilge Kültür Sanat, Istanbul 2011. 

Reşidü’d-din Fazlullâh, Cami’üt-Tevarih (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk), transl. E. 
Göksu H. H. Güneş, Selenge pub.,  Istanbul 2010. 

SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, transl. Şehabettin Uzluk, TTK pub., Ankara 1989.

STEINGASS, F., A Comprehensive Persian-English Dictionary, New Reprint, Bei-
rut 1998. 

YAVAŞ, Alptekin, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu 
Selçuklu Köşkleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD318

PALACES and MANSIONS
of SELJUK PERIOD



GİRİŞ / INTRODUCTION 319

BULUNTULAR IŞIĞINDA
AKŞEHİR SARAYI YA DA KÖŞKÜ

AKSEHIR PALACE OR MANSION
IN THE LIGHT OF FINDS

Doç. Dr. Sevinç GÖK

Assoc. Dr. Sevinç GÖK

PALACES and MANSIONS
of SELJUK PERIOD



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD320

BULUNTULAR IŞIĞINDA

AKŞEHİR SARAYI YA DA KÖŞKÜ

Öz

Erken çağlardan itibaren yerleşimlere ev sahipliği yapan Ak-
şehir, her yönüyle araştırmacıların ilgisini çekmiş, birçok ça-
lışmaya da konu olmuş kentlerden biridir. Türk hâkimiyetiyle 
birlikte kentte gerçekleşen imar faaliyetleri, bize dönemin sos-
yo-ekonomik gücünün iyi durumda olduğunu göstermektedir. 
Nitekim kent, nitelikli yapıları ve ortaya çıkarılan küçük buluntu-
larıyla, döneminin zenginliğini gözler önüne sermektedir.

Anadolu Selçuklu Dönemi’nde şehrin çeşitli alanlarına yapı-
lan cami, mescit ve medrese gibi yapılar halkın hizmetine sunul-
muş, mimari özellikleri ve süslemeleriyle bir kısmı günümüze 
ulaşmıştır. Ancak, maalesef yapılardaki tahribat gün geçtikçe 
çoğalmakta ve özellikle süslemeler hızla yok olmaktadır. Yapı-
ları süsleyen çinilerin niteliği, araştırmacıların dikkatini çekmiş, 
çeşitli sondaj ya da kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan bulun-
tular ise ilginin sürekli taze kalmasını sağlamıştır.

Özellikle Şerare Yetkin, Oktay Aslanapa, Gönül Öney ve 
Rüçhan Arık’ın yayınlarından da tanıdığımız çinilerin bir kısmı; 
teknik, form ve bezeme özellikleri açısından, özellikle sivil mi-
mariyi işaret etmektedir1. Bugün bir kısmı dini yapıları bezeyen 
bu çinilerin, orijinalde saray, köşk gibi yapıları süslemiş olması, 
gerek benzer örnekler dikkate alınarak, gerekse dini yapılarda-
ki geleneksel kullanım alışkanlıkları göz önünde tutularak iddia 
edilebilmektedir. Ancak, günümüzde de yoğun bir yerleşimin ol-
duğu kentte, saray ya da köşk benzeri bir yapıya ilişkin bilgi ya 
da mimari kalıntı yoktur. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni bu-
luntular bizleri daha kesin sonuçlara götürebilecek nitelikte ola-
bilecek midir bilinmez ancak bugünkü veriler ışığında birtakım 
tartışmalar yapılabilmekte ve bazı sonuçlara ulaşabilmekteyiz.

1- Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1965, s. 69-74; Os-
man Aslanapa, Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, Res. 9; Gönül Öney, Türk Çini 
Sanatı, İstanbul 1976, s. 48; Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El 
Sanatları, Ankara 1978, s. 104; Gönül Öney, “Akşehir Sarayaltı Mahallesinde Bulunan 
Selçuklu Saray Çinileriyle İlgili Yeni Görüşler”, Sanat Tarihi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. Lale 
Bulut’a Armağan, XIV/1, İzmir 2005, s. 225-240; Rüçhan Arık, “Anadolu Selçuklu Sa-
raylarında Çini”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, 
Rüçhan Arık-Oluş Arık, İstanbul 2007, s. 282-289; R. Arık, “Selçuklu Saraylarında Çini”, 
Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul 2007, s. 81-83; R. Arık, Selçuklu 
Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 109-110. 

AKSEHIR PALACE OR MANSION

IN THE LIGHT OF FINDS  

Abstract

Akşehir, which has been home to settlements since early ages, 
has attracted the attention of researchers in every aspect and is 
one of the cities that has been the subject of many studies. The de-
velopment activities that took place in the city beginning with the 
Turkish domination reveal the improved socio-economic power 
of the period. As a matter of fact, the city presents the richness of 
old periods with qualified buildings and small finds.

Buildings such as mosques, masjids and madrasahs built in 
various areas of the city were offered to the public service dur-
ing the Anatolian Seljuk period, and some of them survived to-
day with their architectural features and decorations. However, 
unfortunately, the destruction seen on the buildings is increasing 
day by day which leads to the disappearing of decorations rapidly. 
The quality of the tiles adorning the buildings has always attract-
ed the attention of the researchers, and the findings unearthed 
in various drilling or salvage excavations have kept the attention 
fresh.

Some of the tiles we know from the publications of Şerare 
Yetkin, Oktay Aslanapa, Gönül Öney and Rüçhan Arık particu-
larly point to the level of civil architecture in terms of technical, 
form and decorative features1. Considering similar examples and 
traditional usage habits in religious buildings, it can be claimed 
that these tiles originally decorated other types of buildings such 
as palaces and mansions. However, there is no information about 
a palace or a mansion-like structure or architectural remains in 
the city, where there is a dense settlement today. It’s not definite 
today whether new findings that may emerge in the future will 
lead us to more precise results, but in the light of today’s data, 
some discussions can be made so as to make some inferences.

1- Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1965, pp. 69-74; 
Osman Aslanapa, Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, Photo. 9; Gönül Öney, Türk 
Çini Sanatı, İstanbul 1976, p. 48; Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme 
ve El Sanatları, Ankara 1978, p. 104; Gönül Öney, “Akşehir Sarayaltı Mahallesinde Bu-
lunan Selçuklu Saray Çinileriyle İlgili Yeni Görüşler”, Sanat Tarihi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. 
Lale Bulut’a Armağan, XIV/1, İzmir 2005, p. 225-240; Rüçhan Arık, “Anadolu Selçuklu 
Saraylarında Çini”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinil-
eri, Rüçhan Arık-Oluş Arık, İstanbul 2007, pp. 282-289; R. Arık, “Selçuklu Saraylarında 
Çini”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul 2007, pp. 81-83; R. Arık, 
Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, pp.109-110. 
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Akşehir’de olması muhtemel bir saraya ya da köşke dair gö-
rüşler, elde edilebilen bilgi ve arkeolojik buluntular çerçevesinde 
tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda, Akşehir’in tarihçesi, 
mimari süslemeleri, kentte gerçekleştirilen kurtarma kazıları ve 
arkeolojik buluntular ışığında saray ya da köşke dair ipuçları de-
ğerlendirilmeye çalışılmıştır.

Akşehir Tarihi’ne Kısa Bir Bakış

Akşehir, bugün İç Anadolu bölgesinde, Konya’ya bağlı bir 
ilçe merkezidir. Sultan Dağları’nın kuzey ve batı eteklerine ku-
rulmuştur ve Konya’ya 135 km uzaklıktadır. Geçmişi Neolitikten 
devirlerden başlayarak Hitit ve Frig’lere kadar uzanan kent, Kral 
Yolu olarak adlandırılan ve Nif’ten başlayarak Ninova’ya kadar 
devam eden, ticaret yolu kavşağındadır2. Uzun süre Bizans ege-
menliğinde kalan Akşehir, Selçuklu komutanlarından Kutalmış 
oğlu Süleyman tarafından 1077 ve 1086 yılları arasında gerçek-
leştirilen fetih döneminde alınarak, bir Selçuklu kenti yapılmış, 
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1192-1196) saltanat 
yıllarından başlayarak imar edilen kent, önemli bir subaşılık 
merkezi olmuştur3. Kaynaklarda, Türklerin XI. yüzyılda başlayan 
fetih hareketleri nedeniyle, Bizans İmparatoru Manuel tarafından, 
1146 yılında, Philomelion (Akşehir) halkının Nicomedia’ya (İzmit) 
naklettirildiği ve kentin terk edildiği belirtilmektedir4.

Kent, konumu ve zenginliğiyle Selçuklu çağının çeşitli dö-
nemlerinde ikta olarak verilmiştir. Alanya Kalesi Tekfuru Kir 
Fard, Alanya’ya karşılık olarak Akşehir’i ve birkaç zengin köy 
alır5. Kent, daha sonra Erzincan kentinin karşılığında Mengücek-
lilere, son olarak da İlhanlılar döneminde Rükneddin Kılıç Aslan’a 
ikta olarak verilmiştir6.

Akşehir, Selçuklu egemenliğinin ardından Eşrefoğulları ve 
Hamidoğulları topraklarına katılmış, Hamidoğulları’ndan Hüseyin 
Bey döneminde (1381) Osmanlılara satılmış (I. Murad döneminde), 

2- Mehmet Yusufoğlu, “Akşehir Tarihine Bir bakış”, Anıt, S. 4, Konya 1949, s. 19; B. Dar-
kot, “Akşehir” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, I, İstanbul 1978, s. 277; A. Yavuzyılmaz ve 
C. Karakök, “Seyahatnamelerde Akşehir”, Seyahatnamelerde Konya, haz. Ahmet Çaycı, 
Konya 2016, s. 164-365. 

3- Yekta Demiralp, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, Ankara 1996, s. 3.

4- Koray Özcan, “Akşehir”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimar-
lık ve Sanat), II, Ankara 2006, s. 183. 

5- İbn Bibi, El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El-Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’l-Ala’i-
ye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Name), çev. Mürsel Öztürk, I, Ankara 1996 s 2662-267; 
Mehmet Ali Hacıgökmen, “I. Alaeddin Keykubat’ın (1220- 1237) Kayınpederi Kir Fard 
Hakkında Bir Araştırma”, Mediterranean Journal of Humanities, II/1, Antalya 2012, s. 123. 

6- K. Özcan, a.g.m., s. 184-185.

Opinions about the existence of a possible palace or mansion 
in Akşehir are discussed within the framework of obtainable in-
formation and archaeological findings. In this context, this study 
is aimed to evaluate some clues about palaces or mansions in the 
light of the history of Akşehir, its architectural decorations, rescue 
excavations and archaeological findings in the city.

A Brief Overview of Akşehir History

Akşehir is one of district centers of Konya, in the Central Ana-
tolia region. It is located 135 km away from Konya on the north-
ern and western foothills of the Sultan Mountains. The city has a 
long history starting from Neolithic times to the Hittites and Phry-
gians, and is situated at the crossroads of the trade route, which 
is named as the King’s Road that continues from Nif to Nineveh2. 
Akşehir, which remained under Byzantine rule for a long time, 
was taken by the Seljuk commander Suleyman, son of Kutalmış, 
during the conquest between 1077 and 1086, and turned into a 
Seljuk city. The city underwent many developments during the 
reign of the Seljuk Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev I (1192-1196) and 
became an important center like a headquarter3. It is stated in the 
sources that the people of Philomelion (Akşehir) were transferred 
to Nicomedia (Izmit) by the Byzantine Emperor Manuel and the 
city was abandoned in 1146 due to the Turkish conquest move-
ments that started in the 11th century4.

The city was offered as iqta in various periods of the Seljuk era 
due to its location and wealth. Kir Fard, the landlord of Alanya Cas-
tle, took Akşehir and a few rich villages in exchange for Alanya5. 
The city was later given to the Menguceks in return for Erzincan, 
and finally to Rukneddin Kilij Aslan during the Ilkhanids period6.

After the Seljuk rule, Akşehir joined the lands of Eşrefoğul-
ları and Hamidoğulları, sold to the Ottomans during the period of 
Hüseyin Bey (1381), from the Hamidoğulları, (during the reign of 

2- Mehmet Yusufoğlu, “Akşehir Tarihine Bir bakış”, Anıt, no. 4, Konya 1949, p. 19; B. 
Darkot, “Akşehir” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, I, İstanbul 1978, p. 277; A. Yavuzyılmaz 
and C. Karakök, “Seyahatnamelerde Akşehir”, Seyahatnamelerde Konya, ed. Ahmet 
Çaycı, Konya 2016, pp. 164-365. 

3- Yekta Demiralp, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, Ankara 1996, p. 3.

4- Koray Özcan, “Akşehir”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mi-
marlık ve Sanat), II, Ankara 2006, p. 183. 

5- İbn Bibi, El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El-Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’l-Ala’iye 
Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Name), transl. Mürsel Öztürk, I, Ankara 1996 pp. 2662-267; 
Mehmet Ali Hacıgökmen, “I. Alâeddin Keykubat’ın (1220- 1237) Kayınpederi Kir Fard 
Hakkında Bir Araştırma”, Mediterranean Journal of Humanities, II/1, Antalya 2012, p. 123. 

6- K. Özcan, ibid., pp. 184-185.
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Foto 1- Akşehir. (Foto Ustunm koleksiyon ürünleri)
Photo 1- Akşehir. (Ustnum collection items)
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ancak hemen ardından, kısa bir süre de olsa Karamanoğulları’na 
geçmiş, 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından tekrar alınmıştır. 
Yıldırım, Ankara savaşında Timur’a esir düşmüş ve Akşehir’e ge-
tirilmiş, burada vefat etmiştir. Bu dönemde tekrar Karamanoğul-
larının eline geçen kent, 1467 de Fatih Sultan Mehmed tarafından 
kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır7 (Foto 18).

Akşehir Yapılarındaki Çini Süslemeler

Akşehir’de inşa edilmiş Selçuklu yapılarının yoğun bir şekilde 
çinilerle süslendiği dikkati çeker9. Bunların bir kısmı orijinalli-
ğini korurken, bir bölümü de tahrip olmuş, son yıllardaki resto-
rasyonlarda genellikle boyama ile yenilenmiştir10. Sırlı tuğla, çini 
mozaik, tek renk sırlı ve sıraltı teknikli çinilerle bezeli bu yapılar, 
kent zenginliğinin muhtemel bir göstergesi olarak karşımıza çık-
maktadır (Foto 2, 3, Tablo 1, 2).

Anadolu’daki birçok Selçuklu kentinde yer alan yapılar, çini-
lerle bezelidir. Akşehir yapılarındaki çini süslemeleri diğer kent-
lerden ayıran özellik, kentteki bazı dini yapıların, saraylarda gör-
meye aşina olduğumuz teknik ve formlara sahip çinilerle bezeli 
olmasıdır. Ayrıca, yapılardaki çini zenginliğinin, kentteki çini ve 
seramik üretiminin bir göstergesi olabileceğidir. Bu nedenle, Ak-
şehir’deki yapılarda yer alan tek renk sırlı ve sıraltı teknikli çini 
süslemeleri de özetlemek yerinde olacaktır.

Ulu Camii, minaresindeki 1213 tarihli inşa kitabesine ve cami-
nin vakıf kayıtlarına göre Alâeddin Keykubad döneminde esaslı 
bir onarım geçirmiştir11. Daha sonraki yıllarda da yenilenen ya-
pıda en son onarım geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiştir. Ulu 
Camii’nin minaresinde yer alan sekiz köşeli yıldız ve haçvari çi-

7- M. Yusufoğlu, a.g.m., s. 19-20; Darkot, a.g.m., s. 277.

8- https://www.kitantik.com/product/KONYA-AKSEHIRDEN-CIL-ESKI-FOTO-
KART_0z8kgltjhl895ak1vpz. Erişim tarihi: 17.04.2020.

9- Ş. Yetkin, a.g.e., s. 59-62, 110; Y. Demiralp, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, An-
kara 1996; Tahsin Samur, Akşehir’deki Türk Mimâri Eserleri, Konya 1997; R. Arık, “Ana-
dolu Selçuklu Sarayında Çini”, s. 45-46, 60-65, 83-85; Rüçhan Arık, “Selçuklu Sarayla-
rında Çini”, s. 29-65. Akşehir’deki çini bezemeli eserler E. Ü. Edebiyat Fakültesi destekli 
2006 EDB 019 nolu Bap Projesi kapsamında da incelenmiştir. Destekleri için teşekkür 
ederim (S. Gök Gürhan, Akşehir’deki Türk Dönemi Yapılarında Yer Alan Çini Süslemele-
rin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi, Proje Yöneticisi İnci Kuyulu Ersoy, Araştırmacı, 
Sevinç Gök Gürhan, 2006 Edb 019 Numaralı Bap.).

10- S. Gök Gürhan, Akşehir’deki Türk Dönemi Yapılarında Yer Alan Çini Süslemelerin 
Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi, Proje Yöneticisi İnci Kuyulu Ersoy, Araştırmacı, Se-
vinç Gök Gürhan, 2006 Edb 019 Numaralı Bap.; A. Altın, Anadolu Selçuklu Mimarisinde-
ki Geometrik Süslemelerde Restorasyon Hataları, Konya 2020, s. 52-83.

11- İbrahim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri, Akşehir Tarihi-Turistik Kılavuz, 
İstanbul 1945, 350-351; G. Öney, “Akşehir Ulu Camisi”, Anadolu (Anatolia), IX, Ankara 
1967, s. 176-178; Ö. Bakırer, Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, An-
kara 1976, s. 136; Ş. Yetkin, a.g.e., s. 60; Demiralp, a.g.e., s. 16; Samur a.g.e., s. 6; R. Arık, 
“Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, s. 45-46.

Murad I), but right after, it was transferred to the Karamanoğulları, 
albeit for a short time, retaken by Yıldırım Bayezid in 139. When 
Yıldırım was captured by Timur during the Ankara war and was 
brought to Akşehir, where he died, the city, which was captured 
by Karamanoğulları again in this period, was definitely added to 
the Ottoman lands by Fatih Sultan Mehmed in 14677 (Photo 18).

Tile Ornaments in Akşehir Buildings

It is noteworthy that the Seljuk buildings built in Akşehir are 
densely decorated with tiles9. While some of them preserved 
their originality, some were destroyed, and they have generally 
been renewed with painting in recent restorations10. These struc-
tures, decorated with glazed brick, tile mosaic, monochrome 
glazed and underglaze technique tiles, stand out as an indication 
of the wealth of the city (Photo 2, 3, Table 1, 2).

The buildings in many Seljuk cities in Anatolia are decorat-
ed with tiles. The feature that distinguishes the tile decorations in 
Akşehir buildings from other cities is that some religious build-
ings in the city are decorated with tiles with techniques and forms 
that we are familiar to see in palaces. In addition, the richness of 
the tiles in the buildings may be an indicator of the production 
of tiles and ceramics in the city. For this reason, it would be ap-
propriate to summarize the single-color glazed and underglaze 
technique tile decorations in the buildings in Akşehir.

The Grand Mosque underwent a substantial repair during the 
Alâeddin Keykubad period, according to the construction inscrip-
tion dated 1213 on its minaret and the mosque’s foundation records11. 
The building, which was renewed in the following years, was last 
repaired in recent years. The ornament consisting of eight-point-

7- M. Yusufoğlu, ibid., pp. 19-20; Darkot, ibid., p. 277.

8- https://www.kitantik.com/product/KONYA-AKSEHIRDEN-CIL-ESKI-FOTO-
KART_0z8kgltjhl895ak1vpz. Access date: 17.04.2020.

9- Ş. Yetkin, ibid., pp. 59-62, 110; Y. Demiralp, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, 
Ankara 1996; Tahsin Samur, Akşehir’deki Türk Mimâri Eserleri, Konya 1997; R. Arık, “An-
adolu Selçuklu Sarayında Çini”, pp. 45-46, 60-65, 83-85; Rüçhan Arık, “Selçuklu Saray-
larında Çini”, pp. 29-65. Tile decorated works in Akşehir were also examined within the 
scope of the 2006 EDB 019 Bap Project supported by the E. U. Faculty of Letters. Thank 
you for their support (S. Gök Gürhan, Akşehir’deki Türk Dönemi Yapılarında Yer Alan 
Çini Süslemelerin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi, Proje Yöneticisi İnci Kuyulu Ersoy, 
Araştırmacı, Sevinç Gök Gürhan, 2006 section no. Edb 019).

10- S. Gök Gürhan, Akşehir’deki Türk Dönemi Yapılarında Yer Alan Çini Süslemelerin 
Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi, Project supervisor İnci Kuyulu Ersoy, Researcher 
Sevinç Gök Gürhan, 2006 section no. Edb 019; A. Altın, Anadolu Selçuklu Mimarisindeki 
Geometrik Süslemelerde Restorasyon Hataları, Konya 2020, pp. 52-83.

11- İbrahim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri, Akşehir Tarihi-Turistik Kılavuz, İs-
tanbul 1945, pp.350-351; G. Öney, “Akşehir Ulu Camisi”, Anadolu (Anatolia), IX, Ankara 
1967, pp. 176-178; Ö. Bakırer, Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, An-
kara 1976, pp. 136; Ş. Yetkin, ibid., p. 60; Demiralp, ibid., p. 16; Samur ibid., p. 6; R. Arık, 
“Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, pp. 45-46.
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Foto 2- Akşehir Taş Medrese ve Mescidi (Foto Akşehir Müzesi Arşivi)
Photo 2- Akşehir Taş Madrasa and Masjid (Akşehir Museum Archive)
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Foto 3- Akşehir Güdük Minare Mescidi (Foto S. Gök)
Photo 3- Akşehir Güdük Minaret Masjid (by S. Gök)
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Tablo 1- Kubbe eteğini süsleyen çini mozaik bordürler (Çizim S. Gök)
Table 1- Tile mosaic borders decorating the footing of the dome (Drawing by S. Gök)
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Tablo 2- Kubbe göbeğindeki çini mozaik panolar (Çizim S. Gök)
Table 2- Tile mosaic panels in the center of the dome (Drawing by S. Gök)
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nilerden oluşan süsleme, Selçuklu döneminde en çok kullanılan 
formlardan biridir12. Genellikle saraylarda görülen, sıraltı, lüster 
ve minai gibi çeşitli tekniklerde bezenmiş yıldız-haç biçimli çini-
lerin benzerlerini, saray ve köşkler dışında Kayseri Huand Hatun 
Hamamı’nda da görmekteyiz13. Tek renk sırlı yıldız-haç formlu 
örnekler ise hem saraylarda hem de dini ve sosyal yapılarda kul-
lanılmıştır14. Akşehir Ulu Camii minaresinde, Güdük Minare Mes-
cidi ile Ferruh Şah Mescidi’nde benzer süslemelerin tekrarlandığı 
dikkati çeker (Tablo 3). Aynı formdaki çinilere Konya Cemal Ali 
Dede Türbesi, Konya Şeker Füruş Mescidi ile Kubadabad Sarayı, 
Alanya Sarayı ve Konya Sarayı’nda da rastlanılmaktadır15. Akşe-
hir Ferruh Şah Mescidi süslemeleri ile Konya Şeker Füruş Mesci-
di örnekleri ise tamamen benzerdir16.

Güdük Minare Mescidi’nin minaresinde yer alan sıraltı tekni-
ğiyle yapılmış kartal ve kuş figürü bezemeli yıldız çiniler ile Sey-
yid Mahmud Hayrani Türbesi’nin üst örtüsünde görülen yazılı ve 
bitkisel bezemeli sıraltı teknikli yıldız-haç formu verilmiş kare 
çiniler, bezeme özellikleriyle Kubad Abad Sarayı çinileriyle öz-
deştir17. Çinilerin kullanım şekli, yerleştirildikleri alanlar ile süs-
leme kompozisyonları nedeniyle bu örneklerin onarımlarda, sivil 
bir yapıdan alınarak yapılara eklendiği söylenebilir (Tablo 4).

Bu örneklerin dışında, kentin çeşitli alanlarından getirilen ve 
Akşehir Müzesi’nde sergilenen çini parçaları da bulunmaktadır. 
Altı köşeli, sekiz köşeli, altıgen, dikdörtgen ve kare formlu bu çi-
nilerde figürlü ve yazılı örneklerin yanı sıra bitkisel ve geomet-
rik bezemeler de vardır18 (Tablo 5). İki kemerin köşeliği olduğu 
anlaşılan çini parçasının benzeri, bugüne kadar tespit edileme-
miştir. Ortadaki hayat ağacının iki yanına yerleştirilmiş kuşları 
ve bitkisel bezemeleriyle dikkati çeken örnek, özellikle formu ve 
kullanım alanı açısından tektir. Diğer örneklerde ise; tilki, kuş, 

12- R. Bozer, “Selçuklu Devri Levha Çinilerinde Form, Duvar Kaplama Tasarımlarına Yö-
nelik Tespitler ve Fırınlama Sonrası Yapılan Bazı İşlemler”, Anadolu Toprağının Hazinesi 
Çini. Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007, s. 197.

13- R. Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000; R. Bozer, “Kayse-
ri Hunad Hamamı Çinileri”, Sanat Tarihi Dergisi, Yard. Doç. Dr. Lale Bulut’a Armağan, 
XIV/1, İzmir 2005, 1-27; R. Bozer, “Selçuklu Devri”, s. 197.

14- R. Bozer, “Selçuklu Devri”, s. 197; R. Arık, “Sınır Tanımayan Bir Bezeme Motifi”, Ulusla-
rarası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sem-
pozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 19-21 Ekim 2011, I, Eskişehir 2012, s. 71-84.

15- R. Bozer, “Selçuklu Devri”, s. 198.

16- M. Oluş Arık, “Çininin Tarihçesine Kısa Bakış”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini. 
Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, Rüçhan Arık ve Oluş Arık, Kale Grubu Kültür Yayın-
ları, İstanbul 2007, s. 58, Resim 28.

17- G. Öney, “Akşehir Sarayaltı”, s. 226; R. Arık “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, s. 
282-289.

18- G. Öney, “Akşehir Sarayaltı”, s. 226; R. Arık, “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, s.  
282-289; Çeken, 2016.

ed stars and cruciform tiles in the minaret of the Grand Mosque is 
one of the most used forms in the Seljuk period12. We see similar 
star-cross shaped tiles, which are usually seen in palaces and dec-
orated in various techniques such as underglaze, luster and minai, 
in Kayseri Huand Hatun Bath as well as palaces and mansions13. 
Monochrome glazed star-cross shaped samples were used both 
in palaces and in religious and social buildings14. It is noteworthy 
that similar decorations are repeated in the minaret of the Akşe-
hir Grand Mosque, Güdük Minaret Mosque and Ferruh Şah Masjid 
(Table 3). The tiles of the same form are also found in Konya Cemal 
Ali Dede Mausoleum, Konya Şeker Füruş Masjid, Kubadabad Palace, 
Alanya Palace and Konya Palace15. Decorations of Akşehir Ferruh 
Shah Masjid and Konya Seker Füruş Masjid are completely similar16.

The star tiles decorated with eagle and bird figures in the min-
aret of the Güdük Minaret Masjid and the inscribed and herbal or-
namented square tiles in the form of a star-cross with inscribed 
and floral decorations seen on the top cover of the Seyyid Mahmud 
Hayrani Tomb are identical with the tiles of the Kubad Abad Palace 
with their ornamentation features17. It can be said that these sam-
ples were taken from a civil building and added to the buildings in 
repairs, considering the way the tiles were used, the areas where 
they were placed and the ornamental compositions (Table 4).

Apart from these examples, there are also tile pieces brought 
from various areas of the city and exhibited in Akşehir Museum. 
These tiles in hexagonal, octagonal, rectangular and square form 
include figured and written examples as well as floral and ge-
ometric decorations18 (Table 5). A similar piece of tile, which is un-
derstood to have fallen from the angular corner of the two arches, 
has not been identified so far. The work, which draws attention 
with the birds and vegetal decorations placed on both sides of the 

12- R. Bozer, “Selçuklu Devri Levha Çinilerinde Form, Duvar Kaplama Tasarımlarına 
Yönelik Tespitler ve Fırınlama Sonrası Yapılan Bazı İşlemler”, Anadolu Toprağının Hazi-
nesi Çini. Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007, p. 197.

13- R. Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000; R. Bozer, “Kayseri 
Hunad Hamamı Çinileri”, Sanat Tarihi Dergisi, Yard. Doç. Dr. Lale Bulut’a Armağan, 
XIV/1, İzmir 2005, 1-27; R. Bozer, “Selçuklu Devri”, p. 197.

14- R. Bozer, “Selçuklu Devri”, p. 197; R. Arık, “Sınır Tanımayan Bir Bezeme Motifi”, Ul-
uslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 19-21 Oct. 2011, I, Eskişehir 2012, pp. 71-84.

15- R. Bozer, “Selçuklu Devri”, p. 198.

16- M. Oluş Arık, “Çininin Tarihçesine Kısa Bakış”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini. 
Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, Rüçhan Arık ve Oluş Arık, Kale Grubu Kültür Yayın-
ları, İstanbul 2007, p. 58, photo 28.

17- G. Öney, “Akşehir Sarayaltı”, p. 226; R. Arık “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, 
pp. 282-289.

18- G. Öney, “Akşehir Sarayaltı”, p. 226; R. Arık, “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini”, pp. 
282-289; Çeken, 2016.
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Tablo 3- Yapılarda görülen yıldız haç formlu çini süslemeler (Çizim S. Gök)
Table 3- Star-cross shaped tile decorations seen on the structures (Drawing by S. Gök)
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Tablo 4- Figürlü, yazılı ve bitkisel bezemeli çiniler
Table 4- Figured, inscribed and floral tiles
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Tablo 5- Akşehir Müzesi’nde bulunan çiniler (Foto G. Öney, R. Arık)
Table 5- Tiles displayed in the Akşehir Museum (Photo by G. Öney, R. Arık)
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kurt gibi figürler ile palmet ve rumilerden oluşan süslemeler gö-
rülür. Çeşitli formlar üzerinde yer alan bu süslemeler, Anadolu 
Selçuklu saraylarında ve Kayseri Huand Hatun Hamamı’nda yer 
alan çinilerle tamamen paralellik içerisindedir19.

2004 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortaya 
çıkarılan çini parçaları ise özellikleri açısından sivil mimaride 
de, dini mimaride de kullanılabilecek niteliktedir. Firuze, kobalt 
mavisi ve patlıcan moru tek renk sırlı bu örnekler, parçalar ha-
lindedir ve formları tam anlamıyla anlaşılamamaktadır. Ancak 
içlerinden bir örnek, ilgi çekicidir. Kobalt mavisi tek renk sırlı çini 
parçası balık formunda kesilmiş gibi olsa da bitkisel bir süsleme-
nin parçası da olabilir (Tablo 6). Yine de ister figür, ister bitkisel 
bir süslemenin parçası olsun, çini kullanılmamıştır ve çini üreti-
minin Akşehirde yapıldığına ilişkin ipucu sunar nitelikte olması 
açısından önemlidir.

Akşehir’de Gerçekleştirilen Kurtarma Kazıları

Akşehir Müzesi 2000, 2001 ve 2004 yıllarında, Selçuk Ma-
hallesi’nde, Anıt Meydan olarak anılan alanda (bugün Cumhu-
riyet Meydanı olarak geçmektedir) kurtarma kazıları gerçek-
leştirmiştir20. 2000 yılında yapılan kurtarma kazısı çalışmaları; 
10.05.2000 tarihinde, Selçuk Mahallesi, 7 pafta, 104 ada, 26 nolu 
parselde başlamıştır21 (Plan 1, Foto 4). Belirtilen alanda yapılmak 
istenen inşaatta, izin alınmadan hafriyata başlanmış, bunun so-
nucunda Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
(K.K.T.V.K.K.) tarafından durdurulan çalışmalar, kurtarma kazısı 
gerçekleştirildikten sonra tamamlanmıştır. Kazı, Akşehir’i çevre-
leyen dış kale surlarının bulunduğu alanın bir kısmını kapsar22. 
Kazılarda, surların temeline kadar inilerek, duvarların arasında-
ki bağlantı sağlanabilmiştir. 25 nolu parsel içinden çıkıp, 26 nolu 
parselde tamamen ortaya çıkarılan ve 30 nolu parselin (6 nolu 

19- Benzer örnekler için bkz. R. Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 113-
116, 129-141; A. Baş-R. Duran-Ş. Dursun, “Keykubadiye Sarayı Figürlü Çinileri (2014-2017)”, 
Sanat Tarihi Dergisi, XXVIII/2, İzmir 2019, s. 387-405; Bozer, “Hunad Hamamı”, s. 1-27.

20- 2000, 2001 ve 2004 yıllarına ait kurtarma kazılarına ilişkin raporları veren ve 2004 
yılı kazılarına katılmamı sağlayan Akşehir Müzesi eski müdürü, Arkeolog Ali Harman-
kaya ile Konya Müzeleri Müdürü Arkeolog Ömer Faruk Türkan’a çok teşekkür ederim.

21- Akşehir Müzesi tarafından gerçekleştirilen 30.06.2000 tarihli 1. kazı, Müze Eski Mü-
dürü Hititolog Yusuf Demirci, Arkeolog Ömer Faruk Türkan ve Arkeolog Şengül Salman 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

22- Kaynaklarda Akşehir’de iki kale bulunduğu ve bunların iç ve dış kaleler olarak ayrıl-
dığı belirtilmektedir. İç kale Eski Hisar Mahallesi’ni içine almaktadır. Dış kale ise, Seyid 
Mahmud Hayrani Türbesi’nin üstünden başlayarak Akşehir deresinin kenarına kadar 
uzanır. Buradan İmaret Camii’nin önünden kuzeye inerek Tahta Kale Cami’nin önünden 
Taş Medrese’ye uzanır. Taş Medrese’nin önünden batıya dönerek Seyid Mahmut Hayrani 
Türbesi’nde son bulur (bkz. 2004 yılına ait kazı raporu, s. 2; Konyalı, a.g.e).

tree of life in the middle, is unique especially in terms of form and 
area of use. Among other examples are figures such as fox, bird, 
wolf and ornaments consisting of palmettes and rumis. These 
decorations on various forms are completely in parallel with the 
tiles in Anatolian Seljuk palaces and Kayseri Huand Hatun Bath19.

The tiles unearthed during the salvage excavations in 2004 
can be used both in civil and religious architecture. These samples 
with a solid color glaze in turquoise, cobalt blue and aubergine 
purple are recovered in pieces, so their forms are not fully under-
stood. However, one example, cobalt blue single color glazed tile 
piece, draws attention as it looks like cut in fish form, but it can 
also be part of a herbal ornament (Table 6). Nevertheless, whether 
it is a figure or a part of a floral ornament, it’s not made of tile, but 
stands out in terms of providing a clue that the tile production 
was made in Akşehir.

Salvage Excavations in Akşehir

Akşehir Museum carried out salvage excavations in the 
Selçuk Neighborhood in 2000, 2001 and 2004 in the area known 
as Monument Square (today it is called Cumhuriyet Square)20. 
Salvage excavations carried out in 2000 started on 10.05.2000 in 
Selçuk Neighborhood, plot 7, block 104, parcel 26. 21 (Plan 1, Photo 
4). Because an unauthorised excavation work was started in the 
specified area in order to construct a building, the works were 
stopped by the Regional Cultural and Natural Heritage Preserva-
tion Board (K.K.T.V.K.K.) and resumed after the rescue excavation 
was carried out. The excavation covers a part of the area where 
the outer castle walls surrounding Akşehir are located22. During 
the excavations, the connection between the walls was deter-
mined by digging down to the base of the walls. Numerous ce-

19- For similar examples see. R. Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, pp. 113-
116, 129-141; A. Baş-R. Duran-Ş. Dursun, “Keykubadiye Sarayı Figürlü Çinileri (2014-2017)”, 
Sanat Tarihi Dergisi, XXVIII/2, İzmir 2019, pp. 387-405; Bozer, “Hunad Hamamı”, pp. 1-27.

20- I would like to thank the former director of Akşehir Museum, Archeologist Ali Har-
mankaya and Konya Museum Director Archeologist Ömer Faruk Türkan, who provided 
reports on the rescue excavations of 2000, 2001 and 2004 and who helped me partic-
ipate in the 2004 excavations.

21- The first excavation, dated 30.06.2000, conveyed by the Akşehir Museum was car-
ried out by the Museum’s Former Director Hittitologist Yusuf Demirci, Archaeologist 
Ömer Faruk Türkan and Archaeologist Şengül Salman.

22- It is stated in the sources that there are two castles in Akşehir and these are divided 
into inner and outer castles. The inner castle includes the Old Hisar District. The outer cas-
tle starts from the Seyid Mahmud Hayrani Tomb and extends to the edge of Akşehir stream. 
From here, it descends north in front of the Imaret Mosque and extends to the Taş Madrasa 
in front of the Tahta Kale Mosque. It turns west in front of the Taş Madrasa and ends at the 
Seyid Mahmut Hayrani Tomb (see the 2004 excavation report, p. 2; Konyalı, ibid.).
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Tablo 6- Akşehir kurtarma kazılarında bulunan çiniler (Foto S. Gök)
Table 6- Tiles found in Akşehir salvage excavations (Photo by S. Gök)
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Plan 1- 2000, 2001 ve 2004 yıllarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan surlar (Akşehir Müzesi kazı raporlarından)
Plan 1- The walls unearthed during the excavations in 2000, 2001 and 2004 (from the Akşehir Museum excavation reports)
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Foto 4- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması (Erişim Tarihi: 28.02.2020)
Photo 4- Parcel Inquiry Application of General Directorate of Land Registry and Cadastre (Access Date: 28.02.2020)
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parsel ile 19 nolu parsel) altında devam ettiği anlaşılan sur duvar-
larına ait olan bu alanda (stratigrafisi belli olmayan) bol miktarda 
seramik malzeme ele geçmiştir23. Bu malzeme içerisinde; sırsız, 
tek renk sırlı, sıraltı, sgraffito, slip teknikli seramikler ve üçayak-
lar ile fırın ayakları da bulunmaktadır.

2001 yılında yapılan kurtarma kazısına; 21.03.2001 tarihinde, 
Selçuk Mahallesi, 7 pafta, 104 ada, 32 nolu parselde başlanılmış-
tır24 (Bkz. Foto 4). Bu kazının amacı, 25 nolu parselde (yan parsel) 
1978 yılında açığa çıkarılan ve 2000 tarihinde 26 nolu parsel-
de gerçekleştirilen kazı ile devam ettiği anlaşılan sur kalıntısının 
devamının bulunmasıdır. Bu alanda surun, kule duvarları tespit 
edilmiştir. 32 nolu parsele komşu 25 nolu parseldeki 31/A en-
vanter numarası ile tescillenmiş olan sur kalıntısının devamında 
kazı yapılmıştır. 32 nolu parselde yapılan kazılarla sur duvarının 
devamı ortaya çıkarılmış ve bu duvar 13 nolu parsele kadar takip 
edilmiştir (bkz. Plan 1). Sur duvarları 32 nolu parsel içerisinde, 
kuzeybatı-güneydoğu uzantısında 12.60 m. (temel pabuçları ile 
birlikte 3,25 m.) genişliğindedir. Bu duvarların yüksekliği ise te-
melden itibaren 4.50 m. yüksekliğindedir. Sur duvarının ön ve 
arka cephelerinde yapılan kazılarda, özellikle ön kesimde bol 
miktarda seramik malzeme bulunmuştur. Sur duvarlarının temel 
pabuçları, yol seviyesinden 3.06 m derinlikte tespit edilmiştir. Bu 
seviyeden itibaren 1.5–2.0 m derinlikte, karışık toprak içerisin-
den kandiller, kürevi-konik formlu kaplar ile sırlı seramik par-
çaları bulunmuştur. 32 nolu parselde sur duvarlarının kuzeybatı 
bölümünde, sur duvarının içinde iki adet kuyu tespit edilmiştir. 
Güneydeki 1. kuyu (2.04 m derinlik) içindeki toprak içerisin-
den hayvan kemikleri, sırsız seramikler ve pipolar çıkarılmış-
tır. Kuzeybatıdaki 2. kuyudan (2.74 m derinlik) ise iki adet testi 
çıkmıştır25. Kuyular muhtemelen fosseptik çukurlarıdır. 2001 
kazısı sonucunda, bol miktarda sıraltı, sgraffito, slip, sırsız, baskı 
teknikli sırsız ve tek renk sırlı seramikler bulunmuştur. Ayrıca, 
fırın ayakları, üçayaklar, ağırşaklar ve tuğla malzeme de ele ge-
çen malzemelerdendir. Günümüzde 32, 25 ve 26 nolu parsellerin 
olduğu alanda çok katlı yapılar yükselmektedir. Sur duvarları, 

23- S. Gök Gürhan, Akşehir Taş Medrese Müzesi’ndeki Türk Dönemi Seramikleri (2000-
2001 Anıt Meydan’da Yapılan Kurtarma Kazısı Seramikleri), E. Ü. Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2007; S. Gök 
Gürhan, “Akşehir Kurtarma Kazısı Seramikleri” Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik 
Sanatı, İstanbul 2007, s. 155-169; S. Gök Gürhan, “Evaluation on Ceramic Production 
in Akşehir within The Framework of Ceramics and Kiln Materials Unearthed During 
Akşehir Anıt Meydan (Monument Square) Rescue Excavations”, Thirteenth International 
Congress of Turkish Art, Hungurian National Museum, Budapest 2009, s. 283-294.

24- 2. kazı, 30.04.2001 tarihlidir ve Müze Eski Müdürü Hititolog Yusuf Demirci, Ar-
keolog Ömer Faruk Türkan ve Arkeolog Şengül Salman tarafından gerçekleştirilmiştir.

25- Bkz. 30.04.2001 tarihli kazı raporu.

ramic materials were found in this area (whose stratigraphy is not 
known) belonging to the bastion wall that starts from the parcel 
no 25, completely uncovered in the parcel no 2625, and continues 
under the parcel no 30 (parcel no. 6 and parcel no.19)23. Among 
those finds are unglazed, single color glazed, underglaze, sgraffito, 
slip technique ceramics, tripods and furnace legs.

The rescue excavation in 2001 was initiated on 21.03.2001 in 
Selçuk Neighborhood, plot 7, block 104, parcel 3224. (see. Photo 
4). The purpose of this excavation was to find the continuation of 
the remains of the city wall, which was unearthed in 1978 in the 
parcel no. 25 (next parcel) and understood to continue with the 
excavation carried out in plot no 26 in 2000. In this area, the walls 
of the fortification tower were identified. Another excavation was 
carried out in the continuation of the wall remains registered with 
the inventory number 31 / A on the parcel 25 adjacent to the 32nd 
parcel. The continuation of the city wall was unearthed with the 
excavations in parcel 32 and this wall was followed up to parcel 
no 13 (see Plan 1). The city walls are located in parcel 32, in the 
northwest-southeast extension with the width of 12.60 m. (3.25 
m with foundation footing). The height of these walls is 4.50 m 
from the foundation. During the excavations carried out on the 
front and back sides of the city wall, plenty of ceramic materials 
were found, especially in the front section. The foundation footing 
of the city walls are detected at a depth of 3.06 m from the road 
level. Oil lamps, spherical-conical shaped vessels and glazed ce-
ramic pieces were found in the earthwork at a depth of 1.5–2.0 m. 
In addition, two wells were found in the northwest part of the city 
walls in parcel no. 32, inside the city wall. Animal bones, unglazed 
ceramics and pipes were removed from the earthwork in the first 
well (2.04 m deep) in the South, while two jugs were found from 
the second well (2.74 m depth) in the northwest25. These wells 
were probably used as septic tanks. As a result of the 2001 ex-
cavation, lots of undergarment, sgraffito, slip, unglazed, printing 
technique unglazed and one color glazed ceramics were found. In 
addition, furnace legs, tripods, spindle whorls and brick material 

23- S. Gök Gürhan, Akşehir Taş Medrese Müzesi’ndeki Türk Dönemi Seramikleri (2000-
2001 Anıt Meydan’da Yapılan Kurtarma Kazısı Seramikleri), E. Ü. Sosyal Bilimler En-
stitüsü Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2007; S. 
Gök Gürhan, “Akşehir Kurtarma Kazısı Seramikleri” Anadolu’da Türk Devri Çini ve Ser-
amik Sanatı, İstanbul 2007, pp. 155-169; S. Gök Gürhan, “Evaluation on Ceramic Produc-
tion in Akşehir within The Framework of Ceramics and Kiln Materials Unearthed During 
Akşehir Anıt Meydan (Monument Square) Rescue Excavations”, Thirteenth International 
Congress of Turkish Art, Hungurian National Museum, Budapest 2009, pp.283-294.

24- The second excavation was done on 30.04.2001 and was carried out by the former 
Director of the Museum, Hittitologist Yusuf Demirci, Archaeologist Ömer Faruk Türkan 
and Archaeologist Şengül Salman.

25- See. 30.04.2001 dated excavation report.
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çeşitli ticari binaların zemin katında değişik yöntemlerle koruma 
altına alınmıştır.

2004 yılında yapılan üçüncü kurtarma kazısı 29.07.2004 
tarihinde, Selçuk Mahallesi, 7 pafta, 104 ada, 30 nolu parselde 
başlamıştır26. 30 nolu parselde kazı çalışması, Grand Bal Ote-
li’nin altında koruma altına alınan27 ve güneydoğuya doğru de-
vam ettiği düşünülen alanda başlamıştır. Bu alandaki ilk çalış-
malarla birlikte kule duvarının devamı bulunmuştur (bkz. Plan 
1, Foto 4). Kazılar sonucunda kulenin Bizans ve Selçuklu döne-
mi olmak üzere iki inşaat evresinin olduğu anlaşılmıştır. Surun 
alt bölümünün devşirme ve kesme taşlarla inşa edildiği dikkati 
çekmektedir. Bu alanda zeminde iki adet Bizans sikkesi bulun-
muştur. Surun üst bölümü muhtemelen Selçuklular döneminde, 
yuvarlak bir form verilerek tekrar yapılmıştır (Foto 5-6). Kulenin 
bulunduğu bu alanda 4.67 m derinliğe kadar inilmiş28, gerek ku-
lenin üst kesiminde gerekse çevresinde bol miktarda Osmanlı ve 
Selçuklu dönemine ait sırlı seramik bulunmuştur. Kule duvarının 
ortaya çıkarıldığı kesimde, yaklaşık 3 m derinlikte siyah bir ça-
mur tabakası tespit edilmiştir. Yaklaşık 1 m kalınlığında olan bu 
çamur tabakasının bulunduğu alan muhtemelen fosseptik arıtma 
tabanı olarak kullanılmıştır! Çamur tabakasının içinde Selçuklu 
dönemine ait sırlı ve sırsız seramiklerinin yanı sıra aynı döne-
me ait sikkeler de ele geçmiştir29. Kazı esnasında ortaya çıkarı-
lan önemli bulgulardan biri de, güneybatı ile kuzeybatıdan gelen 
ve sur duvarını delerek geçen kanalizasyon kanalıdır. Şehrin pis 
suyunun dışa atılmasını sağlamak amacıyla yapılmış kanal ne-
deniyle sur delinmiş ve çevresi özensiz bir şekilde onarılmıştır. 
Bu da kanalizasyon kanalının daha sonraki bir dönemde inşa 
edildiğini göstermektedir. Kanalın üstü ve surun içi çöp çukuru 
olarak kullanılmıştır. Seramiklerin bir bölümü daha çok sur du-
varı dışında ele geçmiştir30. Malzemenin tamamının kullanılmış 
ve bir kısmının da atık malzeme olması, bu alanın bir çöplük gibi 
kullanıldığını düşündürmektedir. 

Kurtarma kazılarında ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman döne-
mine ait 31 kilo Osmanlı akçesi ele geçirilmiştir.

26- 3. kazı Ağustos 2004 tarihinde yapılmıştır. Rapor tarihi 17.09.2004’dir. Müze eski 
Müdürü Arkeolog Ali Harmankaya, Arkeolog Ömer Faruk Türkan ve Mimar Hayriye 
Taşbaş tarafından yapılmıştır.

27- Grand Bal Oteli’nin altında, restoran bölümünde bulunan sur kalıntılarına ait yalnız-
ca 2 kütle koruma altına alınmıştır. Bu duvarlar ahşap panolarla kapatılmıştır ve görün- 
meleri engellenmiştir.

28- Bkz. 17.09.2004 tarihli kazı raporu.

29- 2004 yılına ait kazı raporu 17.09.2004, 3. 

30- Bkz. 17.09.2004 tarihli kazı raporu, s. 3.

are among the material recovered. Today, multi-storey buildings 
are rising in the area where parcels 32, 25 and 26 are located. The 
city walls are protected by different methods on the ground floor 
of various commercial buildings.

The third salvage excavation, which was carried out in 2004, 
started on 29.07.2004 in Selçuk Neighborhood, plot 7, block 
104, parcel 3026. The excavation work in parcel no. 30 started in 
the area under the protection of the Grand Bal Hotel27, which is 
thought to continue to the southeast. The continuation of the tow-
er wall was found with the first excavation conveyed in this area 
(see Plan 1, Photo 4). As a result of the excavations, it was un-
derstood that the tower had two construction phases, namely the 
Byzantine and Seljuk periods. It is noteworthy that the lower part 
of the wall was built with re-used and cut stones. Two Byzantine 
coins were found on the ground in this area. The upper part of 
the wall was rebuilt, possibly during the Seljuk period, by giving 
it a circular form (Photo 5-6). The area where the tower is located 
was excavated28 down to the depth of 4.67 m, and plenty of glazed 
ceramics belonging to the Ottoman and Seljuk periods were 
found both in the upper part of the tower and around it. In the sec-
tion where the tower wall was unearthed, a black mud layer was 
detected at depth about 3 m The area of this thick sludge layer, 
approximately 1 m, was probably used as a septic tank treatment 
base! In the mud layer, glazed and unglazed ceramics belonging 
to the Seljuk period, as well as coins from the same period were 
found29. One of the important findings unearthed during the ex-
cavation is the sewer coming from the southwest and northwest, 
piercing the city wall. The wall was drilled due to the canal built 
in order to discharge the waste water of the city and its surround-
ings were repaired in a careless way, which shows that the sewer 
was built in a later period. The top of the canal and inside the wall 
were used as a garbage pit. Some of the ceramics were mostly 
found outside the city wall30. This area must have been used as a 
garbage dump considering the waste material stored here.

About 31 kilos of Ottoman coins belonging to the period of 
Suleiman the Magnificent were also captured during the salvage 
excavations. 

26- The third excavation was carried out in August 2004, with the report date 
17.09.2004, conveyed by the former Director of the museum, Archaeologist Ali Har-
mankaya, Archaeologist Ömer Faruk Türkan and Architect Hayriye Taşbaş.

27- Under the Grand Bal Hotel, only 2 masses belonging to the remains of the city walls 
in the restaurant section have been taken under protection. These walls are covered 
with wooden panels and are blocked from view.

28- See. Excavation report dated 17.09.2004.

29- 2004 excavation report 17.09.2004, p.3. 

30- See. Excavation report dated 17.09.2004, p.3.
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Foto 5- Ağustos 2004 yılında Akşehir Anıt Meydan’da 30 nolu parselde yapılan kazı çalışması (Foto S. Gök)
Photo 5- The excavation work carried out on parcel 30 in Akşehir Monument Square in August 2004 (Photo by S. Gök)

Foto 6- Ağustos 2004 yılında Akşehir Anıt Meydan’da 30 nolu parselde yapılan kazı çalışmaları (Foto S. Gök)
Photo 6- Excavations carried out on parcel no 30 in Akşehir Monument Square in August 2004 (Photo by S. Gök)
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Foto 7- Ağustos 2004 yılında Akşehir Anıt Meydan’da 30 nolu parselde yapılan kazı çalışmaları (Foto S. Gök)
Photo 7- Excavations carried out on parcel no 30 in Akşehir Monument Square in August 2004 (Photo by S. Gök)
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Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan

Fırın Malzemeleri ve Hatalı Seramikler

Akşehir’de yapılan kurtarma kazılarının iki önemli sonucu var-
dır. Bu sonuçlardan birincisi yoğun seramik buluntusu elde edil-
mesidir. Bugüne kadar mimari eserleri süsleyen çinileri ile dikkati 
çeken Akşehir’in, seramik alanında da önemli örneklere sahip ol-
duğu ortaya çıkmıştır. İkinci önemli sonuç ise seramik malzeme-
nin yanı sıra fırın malzemelerinin de bulunmuş olmasıdır. 

Akşehir’in merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda orta-
ya çıkarılan malzemelerin varlığı, üzerinde büyük bir yerleşim 
yeri olan bu alanda, yoğun bir buluntu olduğunu göstermektedir. 
Özellikle fırın malzemelerinin bulunması bir fırın bulma çabasına 
ve isteğine götürse de, yaşayan bir kentin altında kalan eserlerin 
ortaya çıkarılması günümüz koşulları içerisinde çok zor görün-
mektedir. Akşehir’de seramik üretiminin olduğunu kanıtlayan 
malzemeler içerisinde; üçayaklar, fırın ayakları, hatalı seramikler 
ile cüruf denilen fırın kalıntıları ve kalıp benzeri buluntular yer 
almaktadır (Tablo 7). Akşehir’de bulunan fırın ayakları oldukça 
boldur. Çok sert bir yapıya sahip olan fırın ayakları, taş ve kum 
katkılıdır. Ayrıca, üzerlerinde sır akıntıları bulunmaktadır. Firuze, 
mavi, yeşil ve mor renkli sırların yer aldığı bu ayakların tamamı 
kırıktır.

Kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan mimari eserler ile kü-
çük buluntular, Akşehir’in tarihi açısından önemli sonuçlar orta-
ya koymuştur.

Sonuç olarak:

Akşehir’de ortaya çıkarılan buluntular ve yapılardaki çini süs-
lemeler incelendiğinde, araştırmacıların büyük çoğunluğu kentte 
bir saray olduğu ve günümüze kalan çinilerin de bu yapıya ait 
olabileceği düşüncesini kuvvetlendirmiştir. Bu bağlamda Akşe-
hir’de neden bir saray ya da köşk olabileceğine ilişkin görüşleri-
mizi şöyle sıralayabiliriz.

* Akşehir’de halen Selçuk isimli bir mahalle ile bu mahallenin 
hemen kuzey batısında yer alan Sarayaltı Sokak bulunmaktadır. 
Selçuk Mahallesi’nin ismi, 1476 tarihli vakıf kayıtlarından itiba-
ren geçmektedir31. Mahallelerin ve sokakların önemli yapılardan 
isimlerini aldığı düşünüldüğünde, bu bölgede bir saray ya da köşk 
olması ihtimali güçlenmektedir.

31- D. Yörük, “XV-XVI. Asırlarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı”, Bilig, S. 45, s. 
169, 170.

Kiln Materials and Faulty Ceramics

Uncovered in Salvage Excavations

Salvage excavations in Akşehir have two important results; 
the first is the detection of a great number of ceramic finds which 
prove that Akşehir, which attracts attention with its tiles adorn-
ing architectural works, has important examples in the field of 
ceramics. The second important result is that kiln materials have 
been found besides ceramic material.

The presence of the materials unearthed as a result of the 
studies carried out in the center of Akşehir shows that there is 
a great number of finds in this area, which is a large settlement. 
Although finding kiln materials leads to the effort and desire of 
finding a furnace, it seems very difficult to unearth the artifacts 
under a living city in today’s conditions. Among the materials that 
prove the ceramic production in Akşehir are tripods, furnace legs, 
faulty ceramics, kiln remains called clinker and mold-like finds 
(Table 7). Especially furnace legs are quite abundant in Akşehir. 
The legs of the furnace, which have a very hard structure, are 
reinforced with stone and sand. Also, there are streams of glaze 
on them. All of these legs are broken, with turquoise, blue, green 
and purple colored glazes.

The architectural works and small finds unearthed in the res-
cue excavations have revealed important results in terms of the 
history of Akşehir.

As a result:

When the finds unearthed in Akşehir and the tile decorations 
in the buildings are examined, the majority of the researchers 
conceded to the idea that there was a palace in the city and that 
the remaining tiles may also belong to this structure. In this con-
text, we can list our views on why there could be a palace or a 
mansion in Akşehir as follows:

* In Akşehir, there is still a neighborhood named Selçuk and 
Sarayaltı Street located in the northwest of this quarter. The 
name of Selçuk Neighborhood is mentioned since the founda-
tion records dated 147631. Considering that the neighborhoods and 
streets take their names from important structures, the possibility 
of a palace or a mansion in this region becomes stronger.

31- D. Yörük, “XV-XVI. Asırlarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı”, Bilig, no. 45, p. 
169, 170.
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Tablo 7- Kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan fırın malzemeleri ve hatalı seramikler (Foto S. Gök)
Table 7- Kiln materials and faulty ceramics found during salvage excavations (Photo by S. Gök)
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* 2000, 2001 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen kurtarma 
kazıları, Selçuk Mahallesi sınırları içerisindedir ve kazılar esna-
sında surlara ait duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Akşehir Müzesi’n-
de sergilenen ve yapılardaki Selçuklu saray geleneğini yansıtan 
çiniler, Sarayaltı denilen bölgede bulunmuştur32. Ancak, bu bölge 
ve Akşehir Taş Medrese’nin bulunduğu alan, surların dışındadır. 

* Alptekin Yavaş, yazılı kaynaklarda; Konya, Kayseri ve Alan-
ya gibi başkentlerde, sultanın ikamet ettiği sarayların olduğunu, 
Akşehir ve Afyon gibi kentlerde ise yerel yöneticilerin ikamet et-
tiği binaların varlığına işaret edildiğini belirtir33.

* Akşehir’de yaşayan önemli figürlerden biri Alâeddin Keyku-
bad’ın eşi Huand Hatun’un babası Kir Fard’dır. Alâeddin Keyku-
bad 1220’lerin başında, Alanya’yı (Alaiye/Kalanoros) işgal etmiş, 
ancak konumundan dolayı kent kuşatması sonuçsuz kalmıştır. 
Antalya Emiri (Subaşısı) Mübarizeddin Ertokuş, tekfur Kir Fard’ı 
(Kyr Vart) ikna ederek Alanya’yı Selçuklu toprakları içerisine ka-
tar34.

İbn Bibi’nin aktarımıyla Kir Fard, “… Eğer şahın şefkati ve 
merhameti, ben zavallıyı kapsarsa ve can güvenliğim sağlanır, 
onun vilayetlerinden biri bana bağışlanırsa, bu davranış büyük 
bir iyilik ve engin bir kul severlik olur” sözleriyle kenti Sultan’a 
teslim etmiştir35. Alaaddin Keykubat, Kir Fard’ın sözlerine kar-
şılık memnuniyetini “Bu adam, iyi yetişmiş, bilgili ve akıllı biri-
dir. Onun isteklerini yerine getirmek gerekir. Eğer onun sadakat 
niyetinin bağlarını akrabalık yoluyla güçlendirme isteğimizi en 
kısa zamanda ona duyurursak, o zaman onun bize olan güve-
ni daha da artar, bizim merhamet denizimizden dostluk şerbeti 
içer” sözleriyle belirtir36. İbn Bibi, Kir Fard’ın verilen güvencelerin 
ardından, satın aldığı haremindeki kadınlardan birini Sultan’ın 
haremine katılması için gönderdiğini ve bunun ardından, Sul-
tan’ın Akşehir’in emirliği ile her biri bir şehir gelirine sahip birkaç 
köyün mülkiyetini verdiğini gösteren belgeyi gönderdiğini anla-
tır37. İbn Bibi, Alaaddin Keykubat ile evlenen kişinin haremdeki 
kadınlardan biri olduğuna ilişkin bilgi verirken aynı zamanda Kir 
Fard ile akrabalık bağlarının kurulduğunu belirttiği için, söylenen 

32- Ş. Yetkin, a.g.e., s. 72; G. Öney “Akşehir Sarayaltı”, s. 225. 

33- A. Yavaş, “Günümüze Ulaşamayan Anadolu Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Akademi 
Günlüğü, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, I/2, Ankara 2006, s. 126.

34- T. Baykara, “Alâiye’de Bazı Yeni Kitabeler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Enstitüsü Dergisi, Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, İstanbul 1982, s. 580.

35- İbn Bibi, Selçuk Name, s. 265.

36- İbn Bibi, Selçuk Name, s. 266.

37- İbn Bibi, Selçuk Name, s. 266; T.Baykara, a.g.m., 580 Aydın Taneri, “Ertokuş” DİA, XI, 
İstanbul 1995, s. 312-313.; Hacıgökmen, a.g.m., s. 123. 

* Salvage excavations carried out in 2000, 2001 and 2004 are 
within the boundaries of the Selçuk Quarter and the bastion walls 
were unearthed during the excavations. The tiles exhibited in the 
Akşehir Museum and reflecting the Seljuk palace tradition in the 
buildings were found in the area called Sarayaltı32. However, this 
area and the area where Akşehir Taş Madrasa is located is outside 
the city walls.

* Alptekin Yavaş states that there were palaces in capitals such 
as Konya, Kayseri and Alanya where the sultan resided, and the 
existence of buildings in cities such as Akşehir and Afyon, where 
local administrators resided, as written in various sources33.

* One of the important figures lived in Akşehir was Kir Fard, 
the father of Alâeddin Keykubad’s wife Huand Hatun. Alâed-
din Keykubad occupied Alanya (Alaiye / Kalanoros) in the ear-
ly 1220s, but the siege of the city remained inconclusive due to 
its location. The Emir of Antalya (Subaşı) Mübarizeddin Ertokuş 
convinced the tekfur Kir Fard (Kyr Vart) and annexed Alanya into 
the Seljuk lands34.

As mentioned by Ibn Bibi, Kir Fard handed over the city to 
the Sultan with the words35: “... If the shah’s affection and mercy 
encompasses the poor and my life safety is provided, and if one 
of his provinces is granted to me, this behavior will be a great 
favor and a profound love of servants.” Alaaddin Keykubat ex-
pressed his gratitude to Kir Fard’s words, with a repy: “This man 
is well-educated, knowledgeable and intelligent. We must fulfill 
his wishes. If we inform him as soon as possible to strengthen the 
bonds of his loyalty intentions through kinship, then his trust in 
us will be further increased, he will drink a sherbet of friendship 
from our sea of mercy”36. Ibn Bibi tells that Kir Fard sent one of the 
women in his harem to join the Sultan’s harem after the assur-
ances given, and then, the Sultan sent a document showing that 
he gave the ownership of several villages, each with an income of 
one city, with the emirate of Akşehir37. Since Ibn Bibi stated that 
the person married to Alaaddin Keykubat was one of the women 
in the harem, and that kinship ties were established with Kir Fard, 

32- Ş. Yetkin, ibid., p. 72; G. Öney “Akşehir Sarayaltı”, p. 225. 

33- A. Yavaş, “Günümüze Ulaşamayan Anadolu Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Akademi 
Günlüğü, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, I/2, Ankara 2006, p. 126.

34- T. Baykara, “Alâiye’de Bazı Yeni Kitabeler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Enstitüsü Dergisi, Prof. Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, İstanbul 1982, p. 580.

35- İbn Bibi, Selçuk Name, p. 265.

36- İbn Bibi, Selçuk Name, p. 266.

37- İbn Bibi, Selçuk Name, p. 266; T.Baykara, ibid., 580 Aydın Taneri, “Ertokuş” DİA, XI, 
İstanbul 1995, p. 312-313.; Hacıgökmen, ibid., p. 123. 
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kişinin Kir Fard’ın kızı Mahperi/Huand Hatun olduğu araştırma-
cılar tarafından kabul edilir38.

Kir Fard Akşehir’de 1221-1237 yılları arasında yaşamıştır. 
Alaaddin Keykubat’ın ölümünün ardından torunu II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev ile kızı olarak kabul edilen Huand Hatuna karşı geli-
şen tepkiler nedeniyle, güvenliğini düşünerek Akşehir’i terk et-
miş, Başkent Konya’ya yakın Hatunsaray-Sille’ye göç etmiştir39.

Sultan eşinin babası olarak 6 yıl yaşadığı şehirde Kir Fard’ın 
alelade bir mekânda yaşamadığı düşüncesindeyiz. Akşehir’de 
bulunan çinilerin form ve desen özellikleri incelendiğinde özel-
likle Aleaddin Keykubad dönemi saray çinileriyle tam bir para-
lellik içerisinde olduğu görülür. Bu nedenle, Alanya eski tekfuru 
ve Alâeddin Keykubad’ın kayınpederi olan Kir Fard’ın yaşadığı ya 
da kenti yöneten yerel yöneticilerin kaldığı saray ya da köşke ait 
olmaları bize çok da uzak bir düşünce olarak gelmemektedir. Ay-
rıca, Selçuklu Döneminin önemli figürlerinden olan ve Akşehir 
Taş Medrese’yi inşa ettiren Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali’nin de 
Akşehir’le ilişkisi düşünüldüğünde40, onun da ikamet ettiği güzel 
bir saray ya da köşk mutlaka olmalıydı.

Her ne kadar, Akşehir’de ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, 
kentte bir saray ya da köşkün olabileceğini gösterse de özellikle 
seyahatnamelerde buna ilişkin bilgi yoktur. Ahmet Yavuzyılmaz 
ve Cahit Karakök’ün “Seyahatnamelerde Akşehir” isimli önemli 
çalışmasında, Akşehir ile ilgili önemli ipuçları elde edilebilmek-
tedir41. Yavuzyılmaz ve Karakök’ün aktarımıyla, 1529 yılında İs-
tanbul’a iş nedeniyle giden Bedreddin Gazi, Akşehir işe ilgili bilgi-
ler verirken, “…ne bir hisarı, ne de bir suru yoktur” demektedir42. 
Anlaşılan, kentteki surlar 16. yüzyılın başlarına dahi ulaşamamış-
tır. 16. yüzyılın ortalarında Akşehir’e uğrayan Monsieur D’Ara-
mon da, surlarla çevrili olmayan açık ve bir şehir tariflemesiyle43, 
Bedreddin Gazi’nin gözlemlerini doğrular. 1918 yılında yayımla-
dığı eserinde Akşehir’den bahseden Walter A. Havley ise kentte 
antik sur kalıntılarına rastlamıştır44. 

38- Hacıgökmen, a.g.m., s. 126.

39- Hacıgökmen, a.g.m., s. 124.

40- A. Yavaş, “Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Baniliği ve Yapılarında Görülen Benzer Özel-
likler”, Sanat Tarihi Dergisi, XVI/1, s. 167; Erdemir 2018, 255. 

41- A. Yavuzyılmaz ve C. Karakök, a.g.m., s. 363-426. 

42- A. Yavuzyılmaz ve C. Karakök, a.g.m., s. 371.

43- A. Yavuzyılmaz ve C. Karakök, a.g.m., s. 374.

44- A. Yavuzyılmaz ve C. Karakök, a.g.m., s. 411.

so it is accepted by the researchers that the said person was Kir 
Fard’s daughter Mahperi / Huand Hatun38.

Kir Fard lived in Akşehir between the years 1221-1237. After 
the death of Alaaddin Keykubat, he left Akşehir with his grand-
son Gıyaseddin Keyhüsrev II considering his security due to the 
reactions against his daughter Huand Hatun, and immigrated to 
Hatunsaray-Sille, close to the capital Konya39.

As the father of the Sultan’s wife, we think that Kir Fard did 
not live in an ordinary place in the city where he lived for 6 years. 
When the form and pattern features of the tiles in Akşehir are ex-
amined, it is seen that they are in full parallel with the palace tiles 
of the Aleaddin Keykubad period. For this reason, it is quite rea-
sonable that Kir Fard, the old takfur of Alanya and the father-in-
law of Alâeddin Keykubad, lived in or owned a palace or mansion 
where the local rulers of the city stayed. In addition, considering 
the relationship of Vizier Sahip Ata Fahrettin Ali40, who was one 
of the important figures of the Seljuk Period and built the Akşehir 
Stone Madrasa, with Akşehir, there must have been a beautiful 
palace or mansion in which he resided.

Although the archaeological data unearthed in Akşehir show 
that there may be a palace or a mansion in the city, there is no 
information about this especially in travel books. Important clues 
about Akşehir can be obtained from Ahmet Yavuzyılmaz and Ca-
hit Karakök’s important work titled “Akşehir in Travelogues”41. 
According to what Yavuzyılmaz and Karakök cites, Bedreddin 
Gazi, who went to Istanbul for business in 1529, said “… there is 
neither a fortress nor a bastion” while giving information about 
Akşehir42. Apparently, the city walls could not survive until the 
beginning of the 16th century. Monsieur D’Aramon, who stopped 
by Akşehir in the middle of the 16th century, confirms the obser-
vations of Bedreddin Gazi with a clear description of the city43 
that it was not surrounded by walls. Walter A. Havley, who men-
tioned Akşehir in his work published in 1918, came across the 
remains of ancient city walls in the city44. 

38- Hacıgökmen, ibid., p. 126.

39- Hacıgökmen, ibid., p. 124.

40- A. Yavaş, “Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Baniliği ve Yapılarında Görülen Benzer Özel-
likler”, Sanat Tarihi Dergisi, XVI/1, p. 167; Erdemir 2018, p. 255. 

41- A. Yavuzyılmaz and C. Karakök, ibid., p. 363-426. 

42- A. Yavuzyılmaz and C. Karakök, ibid., p. 371.

43- A. Yavuzyılmaz and C. Karakök, ibid., p. 374.

44- A. Yavuzyılmaz and C. Karakök, ibid., p. 411.
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Seyyahların verdiği bilgiler ve özellikle 16. yüzyılın başların-
dan sonra Akşehir’i gezen kişilerin kentin surlarından bahsetme-
mesi, surların ciddi bir yıkıma maruz kaldığını göstermektedir. 
Bu da bize, surlar bu kadar tahrip olurken, ister sur içinde ister 
sur dışında olsun birçok yapının da yok olmuş olabileceğini dü-
şündürmektedir.

* Akşehir Sarayına ilişkin verilerin azlığı, bizi bazı romantik 
hayallerin peşinden de sürükler. Şöyle ki; Stanislaw Chlebows-
ki’nin Timur’un Esiri Sultan Bayezid adlı ünlü tablosu, bazı soru-
lar sormamıza neden olmaktadır (Foto 845). 

Polonyalı bir sanatçı olan Stanislaw Chlebowski Oryantalist 
bir ressamdır. 1860’ta sanatçının resimleri Sultan Abdülaziz’in il-
gisini çekmiş, sultan 1864 yılında Chlebowski’yi İstanbul’a davet 
etmiş ve 1870 yılında sanatçıyı saray ressamı olarak atamıştır46.

Sanatçının yapmış olduğu Timur’un Esiri Sultan Bayezid adlı 
tablosunda saray olduğunu düşündüğümüz bir mekânın tasviri 
vardır. Chlebowski’nin bu tabloda hangi mekânı tasvir ettiğini 
tespit edemedik. Timur, Sultan Bayezid’i Akşehir’e sürgüne gön-
dermiş ve sultan 1403’te burada ölmüştür. Hayali bir umutla, aca-
ba Chlebowski özellikle Ortadoğu seyahatlerinde uğramış ola-
bileceği Akşehir ya da Konya’da, Sultan Beyazid ile ilgili olayları 
duyup, hayali bir Akşehir Sarayı’mı yarattı? diye düşünmeden 
edemedik. Tablodaki çinilerin özellikleri incelendiğinde, daha 
çok Bursa yapılarındaki tek renk sırlı ve renkli sır teknikli çi-
nilerle paralellik gösterdiği dikkati çekmektedir. Chlebowski’nin 
özellikle Bursa Yeşil Camii ile ilgili resimleri gerçeğe çok uygun-
dur. Bursa’da böyle bir yapının bulunmaması, bizi yine hayallere 
götürmekte, Chlebowski’nin Yıldırım Bayezid’in esir düşmesini 
duyduğu hikâyelere göre şekillendirdiği düşünülebilir mi? soru-
larını aklımıza getirmektedir. 

Gelecekte yapılacak kazılarla umarız gerek mimari, gerekse 
süsleme özellikleri açısından çok daha fazla veriyle sorularımıza 
cevap bulabiliriz.

45- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:19th-century_paintings_in_the_ 
Lviv_Art_Gallery?uselang=uk#/media/File:Chlebowski-Bajazyt_w_niewoli.jpg. Erişim 
tarihi: 19.04.2020

46- A. Wójcik, “Stanislaw Chlebowski, Sultan Abdülaziz’in Sarayında”, Milli Saraylar Sa-
nat Tarih Mimarlık Dergisi, Sayı 17, s. 34.

The information given by the travelers and especially the peo-
ple who visited Akşehir after the beginning of the 16th century did 
not mention the city walls, which shows that the bastions were 
severely destroyed. This suggests that many buildings, whether 
inside or outside the bastions, may have been destroyed together 
with the walls.

* The scarcity of data regarding the Akşehir Palace leads us to 
follow some romantic dreams. Namely; Stanislaw Chlebowski’s 
famous painting named ‘Timur’s Captive Sultan Bayezid’ leads us 
to ask some questions (Photo 845).

Stanislaw Chlebowski, a Polish artist, was an Orientalist 
painter. In 1860, the paintings of the artist attracted the attention 
of Sultan Abdulaziz, so the sultan invited Chlebowski to Istanbul 
in 1864 and in 1870 he appointed him as a palace painter46.

There is a depiction of a place which we assume as a palace 
in Timur’s painting called ‘Sultan Bayezid, the Captive of Timur’, 
but we could not identify which space Chlebowski depicts in this 
painting. Timur exiled Sultan Bayezid to Akşehir and the sultan 
died here in 1403. With an imaginary hope, I wonder if Chlebowski 
heard about the events related to Sultan Beyazid in Akşehir or 
Konya, which he might have had during his Middle East travels, 
and created an imaginary Akşehir Palace. When the properties of 
the tiles in the painting are examined, it is noteworthy that they 
are mostly in parallel with the one-color glazed and colored glaze 
technique tiles in Bursa buildings. Chlebowski’s paintings about 
Bursa Yeşil Mosque are especially real-like. The absence of such 
a building in Bursa leads us to assume that Chlebowski depicted 
it according to the stories he heard about the capture of Yıldırım 
Bayezid. 

We hope that we can find answers to our questions with much 
more data in terms of both architectural and decorative features 
in future excavations.

45- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:19th-century_paintings_in_the_ 
Lviv_Art_Gallery?uselang=uk#/media/File:Chlebowski-Bajazyt_w_niewoli.jpg. Access 
date: 19.04.2020

46- A. Wójcik, “Stanislaw Chlebowski, Sultan Abdülaziz’in Sarayında”, Milli Saraylar 
Sanat Tarih Mimarlık Dergisi, Sayı 17, p. 34.
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Foto 8- Stanislaw Chlebowski’nin Timur’un Esiri Sultan Bayezid adlı tablosu
Photo 8 - Stanislaw Chlebowski’s painting named Sultan Bayezid, the Captive of Timur
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KONYA

FİLOBÂD SARAYI

Konya Anadolu Selçukluları’nın başkenti olmasıyla birlikte 
mamur bir kent haline gelmiştir. Şehir cami, mescit, medrese, 
hankâh, tekke, zaviye, han hamam gibi anıtsal yapıların yanı sıra 
saray, köşk ve kasırlarla da donatılmıştır. Bunlardan II. Kılıç Ars-
lan Köşkü1 ve Kubad Âbâd Sarayı2 önemli ölçüde tahrip olmasına 
rağmen bâkiyeleri günümüze ulaşan ve arkeolojik kazıları de-
vam eden saraylardır. Diğer taraftan zamanımızda mevcut olma-
yan, Köşk-i Sebz (Yeşil Köşk), Felekâbâd ve gibi saraylar tarihi 
kaynaklarda bahsedilse de nerede oldukları, nicelik ve nitelikleri 
bir muamma olarak günümüze kadar gelmiştir.

Filobâd’ın yeri bugüne kadar tespit edilememiştir. Ancak ya-
zılı kaynaklarda bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak veya 
satır aralarında Konya’nın batısında, Hocacihan mevkiinde oldu-
ğu ifade edilmekteydi. İşte bu bilgilerden hareketle Selçuklular’ın 
başkenti Konya’nın oldukça yakın bir noktasında olması gereken 
bu sarayın yerinin tespit edilmesi gerekliliğinden hareketle araş-
tırmalarımızı bu konuya teksif ettik.

1- İ. Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitaberiyle Konya Tarihi, Konya 1964, s. 179-184; F. Sar-
re, Konya Köşkü, çev. Şahabettin Uzluk, Ankara 1967; M. Önder, Mevlâna Şehri Konya, 
Ankara 1971; R. Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 143-159.

2- İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s. 185-192; M. Önder, a.g.e., s. 201-204; R. Arık, Kubad 
Âbâd: Selçuklu Saray ve Çinileri, Ankara 2000; R. Arık, Selçuklu Sarayları, s. 160-265.

KONYA FILOBÂD

PALACE

Konya has become a prosperous city after being the capital of 
Anatolian Seljuks. The city is equipped with monumental struc-
tures such as mosques, masjids, madrasas, inns, lodges, zawiyas 
and baths, as well as palaces, mansions and pavilions, such as 
the Kılıç Arslan II Mansion1 and the Kubad Abâd Palace2, which 
have survived to the present day as their archaeological excava-
tions continue, although they have been severely damaged. On the 
other hand, although palaces such as Sebz Kiosk (Green Kiosk) 
and Felekâbâd, which do not exist today, are mentioned in his-
torical sources, their locations, quantity and characteristics have 
remained as an enigma until today.

Filobâd’s location has not been determined so far. However, 
it was stated directly or indirectly in written sources that it was 
located in Hocacihan region, west of Konya. Based on this infor-
mation, we focused our research on this subject, based on the ne-
cessity of determining the location of this palace, which should be 
located very close to Konya, the capital of the Seljuks.

1- I. Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitaberiyle Konya Tarihi, Konya 1964, pp. 179-184; F. 
Sarre, Konya Köşkü, transl. Şahabettin Uzluk, Ankara 1967; M. Önder, Mevlâna Şehri 
Konya, Ankara 1971; R. Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 2017, pp. 143-159.

2- I. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, pp. 185-192; M. Önder, ibid., pp. 201-204; R. Arık, 
Kubad Âbâd: Selçuklu Saray ve Çinileri, Ankara 2000; R. Arık, Selçuklu Sarayları, pp. 
160-265.
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Tarihi Kaynaklarda Filobâd

Filobâd3 Sarayı’nın ismi4 ve yeri hususunda öncelikle Anado-
lu Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı kaynaklarında geçen bilgile-
ri bir araya getirmeye çalıştık. Kaynaklardaki muhtasar bilgileri 
aşağıda vermeye gayret sarf ettik.

Anadolu Selçuklularının en önemli kaynaklarından İbn Bibi 
Karamanoğlu Mehmed Bey ile birlikte Konya’ya intikal eden 
Cimri (Alaeddin Siyavuş) kuvvetlerinden bahsederken “…Çul-
dan elbisesini altın sırmalı ipekli elbiseyle değiştirdiler. Kırmızı 
külahlı, çarıklı, siyah kilimli Türkmenler Konya’ya hareket edip 
saltanat kasrı olan Filobâd düzlüğüne indiler”5 cümlesinde zik-
retmektedir. 7 Zilhicce 675 (12 Mayıs 1277)6 Perşembe günü Kon-
ya’ya giren Karamanoğlu Mehmed Bey Konya şehrini yağmala-
dıktan sonra Filobâd’a çekilmiştir7. Gündüzleri şehri yağmalayan 
Mehmed Bey ve orduları geceyi Filobâd’da geçirdikleri İbn Bibi 
tarafından aktarılmaktadır8. İbn Bibi aynı eserinde; Melikü’l-ü-
mera Nâib Emineddin Tokat’a gitmek üzere iken yakalanıp Kara-

3- İ. H. Konyalı, Filobat kelimesinin Yunanca “Seven” manâsına gelen “filo” ile “Vatanı” 
manâsına “patris”den bozma olduğunu ifade eder. Bkz. İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, 
s. 61.

4- Tarihi kaynaklarda Filubad (Kerimüddin Mahmd-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-ahbâr, 
çev. M. Öztürk, Ankara 2000, s. 40), Felekâbâd (Şehabettin Uzluk, “Felekâbâd Sarayı 
Konya’nın Neresinde İdi. Kim İnşa Ettirdi, Çatısını Hangi Mimar Çattı?”, VII. Türk Tarih 
Kongresi 25-29 Eylül 1970, I, Ankara 1972, s. 374-380) olarak da geçmektedir.

5- İbn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umurı’l-Ala’iye, II, haz. M. Öztürk, Ankara 1996, s. 
204.

6- İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunu ve Karakoyunlu Devletleri, Ankara 
2003; s. 6; Ali Sevim ve Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, 
Ankara 1989, s. 314.

7- “….O arada fitne Türkmenler çekirgeler gibi şehrin her tarafına dağılarak ülkelerin 
ve şehir tacirlerinin depo olarak kullandıkları kervansarayları baltalar ve tokmaklarla 
kırdılar. Keselerini hesaba kitaba gelmeyen altın, gümüş ve mücevherlerle doldurdular. 
Dilenci ve kızıl külahlı Türkmenler, altın sırmalı kıymetli Mısır kumaşlarını, pahalı ve 
nadide muallim ipeklilerini başlarına sardılar. Çarıklı, hatta bazıları yalınayak olan bu 
kimseler saygı değer kimselerin değerli elbiseleri giydiler. İnsaf kapısını zulüm kapısıyla 
kapattılar. Akşam olunca yönlerini Filobâd’a çevirdiler. Ertesi gün Cimri’yi şehre getirdi-
ler. Devlethanede sultanların makamına oturttular. Tekrar yağmaya ve talana başlaya-
rak itibarlı insanları küçük düşürdüler….”. İbn Bibi, a.g.e.,  s. 205.

8-“….Emir Sadeddin Hoca Yunus, Sivrihisar’a vardı. Şehir halkı onu yakalayıp Cimri ile 
Mehmed Beğ’e teslim etti. Bunlar, önce ona iyi davrandılar. 140 bin dirhem fidye (hunba-
ha) ödemesi durumunda serbest bırakılıp görevinin başına gitmesi konusunda anlaşma 
teklif ettiler. O bu teklifi kabul etti. Malı getirmeleri için kölelerini (gulam) ve habercilerini 
(kasıd) gönderdi. Fakat o iki gaddar, Cimri ile Mehmed Beğ, sözlerinden cayarak Hoca 
Yunus’u şehit ettiler. Ondan sonra Karahisar-ı Devle’yi kuşatmaya gittiler. Bir süre orada 
vakit geçirdiler. Orayı almaktan acze ve ümitsizliğe düşünce oradan kalkıp Konya’ya 
geldiler. Orada “Cimri, Moğol ordusuna saldıracak” haberini yaydılar. Askerlerini Fi-
lobâd düzlüğüne indirdiler. O sırada Cimri ile Mehmed Beğ gündüzleri şehirde kalıyor, 
akşam olunca Filobâd’da dönüyorlardı. O arada Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev ile Sahib 
Fahreddin Ali’nin Cihan Şehzadesi (Konkurtay’ın) -Azameti artsın- yüce alayının (mev-
kib-i a’la) kulluğunda çok sayıda yiğit askerle gelmekte oldukları haberini alınca Cimri 
ile Mehmed Beğ, civa gibi sıkıntıyla düştüler. Fakat onu saklı tuttular. Konya, Akşehir ve 
diğer yerlerden elde ettikleri yağma mallarını bir araya toplayıp develere ve katırlara 
yükleyerek Filobâd’a gönderdiler. Kendileri de arkadan şehri terk ettiler”. Bkz. İbn Bibi, 
a.g.e., s. 211.

Filobâd in Historical Sources

We have tried to bring together the information in Anatolian 
Seljuk, Karamanids and Ottoman sources regarding the name3 
and location of the Filobâd Palace4, and provided the concise infor-
mation in the sources below.

Mentioning of the Cimri (Alâeddin Siyavuş) forces who arrived 
in Konya together with Karamanid Mehmed Bey, Ibn Bibi, one of 
the most important sources of the Anatolian Seljuks, states “…They 
changed their sackcloth clothes to silk with gold thread. Turkmens 
with red caps, jemimas and black rugs moved to Konya and set-
tled on Filobâd plain, which is the sultanate pavilion”5. Karamanid 
Mehmed Bey, who entered Konya on Thursday, 7 Zilhicce 675 (12 
May 1277)6, withdrew to Filobâd after plundering the city of Kon-
ya7. It is reported by Ibn Bibi that Mehmed Bey and his armies 
plundered the city during the day and spent the night in Filobâd8. 
Ibn Bibi also mentions in the same work that Melikü’l-umera Nâib 
Emineddin was caught while he was on his way to Tokat and 
brought to Karamanid Mehmed Bey, who ordered him to be tor-

3- I. H. Konyalı states that the word Filobat is derived from “filo”, which means “Seven” 
in Greek, and “patris” which means “homeland”, see. I. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, p. 61.

4- It is also mentioned in historical sources as Filubad (Kerimüddin Mahmd-i Aksarayî, 
Müsâmeretü’l-ahbâr, transl. M. Öztürk, Ankara 2000, p. 40), Felekâbâd (Şehabettin 
Uzluk, “Felekâbâd Sarayı Konya’nın Neresinde İdi. Kim İnşa Ettirdi, Çatısını Hangi Mimar 
Çattı?”, VII. Türk Tarih Kongresi 25-29 Sep. 1970, I, Ankara 1972, pp. 374-380).

5- Ibn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umurı’l-Ala’iye, II, ed. M. Öztürk, Ankara 1996, p. 
204.

6- I. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri Akkoyunu ve Karakoyunlu Devletleri, 
Ankara 2003; p. 6; Ali Sevim and Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Fetih, Selçuklu ve Beylikler 
Dönemi, Ankara 1989, p. 314.

7- “….Meanwhile, the seditious Turkmens scattered all over the city like locusts and 
broke the caravanserais used by the folks and city merchants as warehouses with axes 
and mallets. They filled their pouches with countless gold, silver, and jewels. Beggar 
and red-capped Turkmens wrapped precious Egyptian fabrics with golden thread and 
expensive and rare silks on their heads. These people with sandals, some even barefoot, 
wore the precious clothes of respectable people. They went beyond the limit with 
cruelty. In the evening, they turned to Filobâd. The next day, they brought Cimri to the 
city and sat in the seat of the sultans in the state house. They humiliated the respectable 
people by starting to steal and loot again….”. Ibn Bibi, ibid.,  p. 205.

8-“…. Emir Sadeddin Hodja Yunus arrived in Sivrihisar. The people of the city caught him 
and handed him over to Cimri and Mehmed Beg. These were nice to him first. In case of 
paying a ransom (hunbaha) of 140 thousand dirhams, they offered an agreement to be 
released and to take charge of his post. He accepted this offer. He sent his slaves (gulam) 
and messengers to bring the property. But those two tyrants, Cimri and Mehmed 
Beg, broke their words and martyred Hodja Yunus. After that, they went to besiege 
Karahisar-ı Devle. They spent time there for a while. When they failed to capture it, they 
left there and came to Konya. There, they spread the news “ Cimri will attack the Mongol 
army”. They sent their soldiers to Filobâd plain. Meanwhile, Cimri and Mehmed Beg 
were staying in the city during the day and returning to Filobâd in the evening. In the 
meantime, when they received the news that Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev and Sahib 
Fahreddin Ali were coming with a large number of valiant soldiers under the servitude 
of Konkurtay -Let his dignity increase- the great regiment (mevkib-i a’la), they got into 
trouble, but kept it hidden. They collected the loot they obtained from Konya, Akşehir 
and other places, loaded them on camels and mules, and sent them to Filobâd. They 
themselves left the city afterwards”. see. Ibn Bibi, ibid., p. 211.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD352

manoğlu Mehmed Bey’in yanına götürdüklerini, Mehmed Bey’in 
buyruğu üzerine mallarının ve eşyasının yerini göstersin diye 
onu işkenceye çektiklerini, sarığında buldukları kağıtta mal var-
lığının kaydını gördüklerini ve bu kağıttaki kıymetli eşyaları deve 
ve katırlara yükleyerek Filobâd’a götürdüklerini söylemektedir.  
Maldan eşyadan neyi varsa aldıktan sonra Naib Melikü’l-ümera 
Emineddin ile Melîkü’s-sevâhil Bahaeddin Muhammed’i öldür-
düklerini de kaydetmektedir9. Yine Gıyaseddin Keyhüsrev ile Sa-
hib Ata Fahreddin Ali’nin şehzâdesinin çok sayıda askerle Kon-
ya’ya gelmekte oldukları haberini alan Mehmed Bey ile Cimri’nin 
Konya, Akşehir ve diğer bölgelerden yağmaladıkları malları deve 
ve katırlara yükleyerek Filobâd’a gönderdikleri10 bilgilerinden 
hareketle Filobâd’ın korunaklı bir saray olduğu söylenebilir.

Aksarâyî, II. İzzeddin Keykavus’un ikinci kez tahta oturma-
sıyla Konya’ya nazır Filobâd’daki köşklerde eğlence meclisleri 
tertip ettiğini, hatta ata binip cevgan oynadığını ifade etmektedir11.

Ahmed Eflaki’nin ifadesiyle Baycu Noyan, Aksaray Sultan 
Hanı savaşı sonrası Konya’yı muhasara etmiş ve askerlerini Fi-
lobâd bölgesinde toplamıştı12. Yine Eflaki’nin betimlemesiyle Sul-
tan II. İzzeddin Keykavus’un yakın arkadaşlarıyla birlikte Filobâd 
Köşkü’nde eğlence tertip ettiği aktarılmaktadır13.

Mevlânâ’nın rubâileri arasında “Dilerim günü neşeyle, dile-
diğine erişerek geçsin; Filâbat zevk neşe yoldaş olsun sana…”14 
ifadesiyle Filobâd’ın neşe ve eğlenceyle anılan bir mekân olduğu 
anlaşılmaktadır.

Karamanoğlu İbrahim Bey’in hastalanmasıyla birlikte oğlu 
İshak’ı veliaht tayin etmiş ve bu durum çocukları arasında rahat-
sızlığa sebebiyet vermişti. Karamanoğlu İbrahim Bey’in çocukla-
rı arasındaki husumet ortamında Konya Kalesi’nden Gevale Ka-
lesi’ne kaçarken Hocacihan yakınlarında (Filobâd) 1493 yılında 
vefat ettiği bilgisi verilmektedir15. 

9- İbn Bibi, a.g.e., s. 206.

10- İbn Bibi, a.g.e., s. 211.

11- “…Bir gün Sultan kâfilesiyle (mevkib) hava alıp gezinmek için Konya’dan Filubad sah-
rasına çıktığı sırada ülke kadılarının ve İslâm âlimlerinin büyüğü olan Kadı Bedîüddin 
Bendehî de onun yanında atına binmiş ona âlimane nasihatlerde bulunuyordu…”. Bkz. 
Kerimüddin Mahmûd-i Aksarayî, a.g.e., s. 40.

12- Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, I, İstanbul 1973, s. 129, 284.

13- Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. T. Yazıcı, II, İstanbul 1973, s. 143.

14- Mevlana, Rubâiler, çev. A. Gölpınarlı, Ankara 1982, s. 109.

15- İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s. 36; Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t Tevârih, II, sade-
leştiren İ. Parmaksızoğlu, İstanbul 1974, s. 162-164.

tured to show the location of his goods and belongings, thus, they 
saw the record of his assets and precious items on the paper they 
found in his turban. Then, they loaded them on camels and mules 
and transferred them to Filobâd. He also notes that they killed 
Naib Melikü’l-ümera Emineddin and Melîkü’s-sehavil Bahaeddin 
Muhammed after seizing all their property9. In addition, it can be 
suggested that Filobâd was a safeguarded palace considering the 
narration that Mehmed Bey and Cimri loaded the goods they loot-
ed from Konya, Akşehir and other regions on camels and mules 
and sent them to Filobâd10 upon hearing the news that Gıyased-
din Keyhüsrev and Sahib Ata Fahreddin Ali were coming to Konya 
with many soldiers.

Aksarâyî states that after Izzeddin Keykavus II ascended the 
throne for the second time, he organized entertainment assem-
blies in the mansions in Filobâd, overlooking Konya, such as play-
ing cevgan on horseback11.

 In the words of Ahmed Eflaki, Baycu Noyan had besieged 
Konya after the battle of Aksaray Sultan Han and gathered his sol-
diers in Filobâd region12. Again with the description of Eflaki, it is 
reported that Sultan Izzeddin Keykavus II and his close friends or-
ganized entertainment at Filobâd Mansion13.

It is understood from Mevlânâ’s rubaies “I wish the day passes 
joyfully, reaching whatever you wish; Filobâd be your companion 
with pleasure and joy…”14 that Filobâd was a place that had been 
remembered with joy and fun.

When Karamanid Ibrahim Bey fell ill, he appointed his son 
Ishak as heir and this situation caused discomfort among his chil-
dren. It is reported that Karamanid Ibrahim Bey died in 1493 near 
Hocacihan (Filobâd) while he was running from Konya Castle to 
Gevale Castle in an environment of hostility among his children15. 

9-  İbn Bibi, ibid., p. 206.

10- İbn Bibi, ibid., p. 211.

11- “…One day, when the Sultan went to the Filubad area from Konya to take air and 
wander, Kadı Bedîüddin Bendehî, who was the greatest of the country’s judges and 
Islamic scholars, was on his horse with him and gave him scholarly advices…”. see. 
Kerimüddin Mahmûd-i Aksarayî, ibid., p. 40.

12- Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, transl. T. Yazıcı, I, Istanbul 1973, pp. 129, 284.

13- Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, transl. T. Yazıcı, II, İstanbul 1973, p. 143.

14- Mevlana, Rubâiler, transl. A. Gölpınarlı, Ankara 1982, p. 109.

15- I. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, p. 36; Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t Tevârih, II, 
simplified by I. Parmaksızoğlu, Istanbul 1974, pp. 162-164.
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Matrakcı Nasuh’un Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn isimli eserinde Konya Minyatürü
Konya miniature in Matrakcı Nasuh’s work named Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn
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Filobâd’ın hava fotoğrafı
Aerial photo of Filobâd
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Filobâd çini buluntuları
Filobâd tile finds

Filobâd seramik buluntuları
Filobâd ceramic finds
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Filobâd’ın Bulunuşu Süreci

Konya tarihiyle yakından ilgilenen araştırmacılar Filobâd’ın 
yerinin tespiti hususuyla meşgul olmuşlardır. Şehabeddin Uz-
luk, “Felekâbâd Sarayı” şeklinde adlandırdığı yapıyı Matrakçı 
Nasuh’un minyatüründen hareketle Konya surları dahilinde ara-
mıştır16. İ. Hakkı Konyalı, Konya ve Akşehir tarihiyle ilgili çalış-
malarında Filobâd’ın Hocacihan veya Alavardı civarında olabile-
ceğini ifade etmiştir. Ancak kesin bir noktanın tespitinden vares-
te kalmıştır17. Mehmet Önder ise Filobâd’ın Akyokuş’ta olduğunu 
bildirmiştir. Hatta M. Önder’in burada kazı yaptığına dair bilgiler 
mevcuttur ki bunlar sözlü bilgilerin ötesine geçememiş durum-
dadır18. Yakın tarihlerde M. Ali Orak tarafından gerçekleştirilen 
araştırmada da Filobâd’ın Hocacihan yakınlarında olabileceği bil-
dirilmiş ancak tam yeri tespit edilememiştir19.

2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi bö-
lüm elemanları20 olarak Konya’nın batısındaki Gevale Kalesi ve 
çevresindeki yüzey araştırmasıyla yeni bir serüvene başlamış 
oluyorduk. Bilimsel ekip sadece Gevale Kalesi’yle sınırlı kalmak-
sızın mücavir alanda sürekli araştırmalarına devam ediyorduk. 
Kısacası Gevale Kalesi’ndeki kazı çalışmaları devam ederken bir 
taraftan da arazideki araştırmalarımızı sürdürüyorduk. İşte 2018 
yılı Ağustos ayında Sarayköy’ün güneydoğusundaki araştırmala-
rımız sırasında temel izleri olduğunu tahmin ettiğimiz bâkiyeler 
ile birlikte bazı tuğla ve çini parçalarına rastlamıştık. Bu buluntu-
lar oldukça kıymeti haiz buluntular olduğunun farkındaydık. An-
cak ilk anda itidali elden bırakmadan hareket etmemiz gerekli-
liğinin farkındaydık. Bunun üzerine kaynakları taramaya koyul-
duk ve kaynaklarda ifade olunan mekânlar ile burada bulduğu-
muz kalıntılarla, yüksek kalitedeki çini parçalarının hangi yapıya 
ait olabileceği üzerinde araştırmaya koyulduk. Bu araştırmalar 
neticesinde bu denli yüksek kalitedeki çini parçalarının bir saray 
yapısına ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştık. 

16- Şehabettin Uzluk, a.g.m., s. 374-380.

17- İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s. 167; İ. Hakkı Konyalı, Nasreddin Hoca Şehri Akşehir 
Tarihi-Turistik Kılavuz, İstanbul 1945, s. 105.

18- Konya Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi deposunda bulunan alçı buluntuların 
Felekâbâd’dan geldiği bildirilmektedir.

19- M. Ali Orak, Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hâce-i Cihân: Geçmişten Günümüze 
Hocacihan Yöresi, Konya 2019, s. 76-85.

20- Bu kazı ve araştırmaya çok sayıda arkadaşımız katkı sağlamıştır. Ancak Filobâd’ın 
yeri; Ahmet Çaycı, Zekeriya Şimşir, Ahmet Yavuzyılmaz, Cahit Karakök, Hasan Hüseyin 
Özdeniz ve Selçuk Oğuz’dan oluşan ekibin arazideki tetkikleri sırasında buldukları tuğ-
la, seramik ve çini parçaları sayesinde belirginleşmiştir. 

The Discovery Process of Filobâd

Researchers closely interested in the history of Konya have 
been busy with determining the location of Filobâd. Şehabeddin 
Uzluk searched the building, which he named as “Felekâbâd Pal-
ace”, within the city walls of Konya, based on the miniature of Ma-
trakçı Nasuh16. I. Hakkı Konyalı states in his studies on the history 
of Konya and Akşehir that Filobâd might be around Hocacihan or 
Alavardi; however, he does not indicate a certain point17. Mehmet 
Önder states that Filobâd must be in Akyokuş. There is even in-
formation that M. Önder conveyed excavation here, which could 
not go beyond verbal information18. Recently, it has been reported 
in the research conducted by M. Ali Orak that Filobâd may be near 
Hocacihan, but its exact location could not be determined yet19.

In 2012, being staff20  from Necmettin Erbakan University De-
partment of Art History, we started a new adventure with the sur-
vey of Gevale Castle in the west of Konya and its surroundings. 
The scientific team continued their research in the adjacent area 
without being limited to Gevale Castle. In short, while the excava-
tions in Gevale Castle were continuing, we were conducting our 
researches in the field. Here, during our research in the southeast 
of Sarayköy in August 2018, we came across some bricks and tile 
pieces along with the remains that should be foundation traces. 
We acted with the awareness that these finds were very valua-
ble. However, we were also aware of the necessity of acting with 
caution at first glance. Upon this, we started to search the sources 
and investigate the places and the ruins mentioned in the sources 
in order to find out to which structure these high quality tile pieces 
might belong. As a result of these researches, we focused on the 
possibility that such high quality tile pieces could belong to a pal-
ace structure.

16- Şehabettin Uzluk, ibid., pp. 374-380.

17- I. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, p. 167; I. Hakkı Konyalı, Nasreddin Hoca Şehri Akşehir 
Tarihi-Turistik Kılavuz, Istanbul 1945, p. 105.

18- It is reported that the plaster finds found in the Konya Karatay Madrasa Tile Works 
Museum storage came from Felekabad.

19- M. Ali Orak, Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hâce-i Cihân: Geçmişten Günümüze 
Hocacihan Yöresi, Konya 2019, pp. 76-85.

20- Many of our friends contributed to this excavation and research. However, Filobâd’s 
place became clear thanks to the bricks, ceramics and tiles found by the team consisting 
of Ahmet Çaycı, Zekeriya Şimşir, Ahmet Yavuzyılmaz, Cahit Karakök, Hasan Hüseyin 
Özdeniz and Selçuk Oğuz, during their surveys in the field. 
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Filobâd buluntularından haçvari kollu, sır altı tekniğinde işlenmiş çini parçası
A piece of tile with a cross-like arm, processed  in the under-glaze technique, from Filobâd finds

Filobâd tuğla buluntuları
Filobâd brick finds
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Kaynak taramalarında Hocacihan bölgesindeki yegane sara-
yın Filobâd Sarayı olduğu anlaşılmıştı. Yazılı kaynaklarda tavsif 
edilen sarayın yeri Matrakçı Nasuh’un Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i 
Irakeyn isimli eserinde yer alan Konya minyatüründeki tasviriyle 
de desteklenmekteydi. Nitekim Matrakçı Nasuh’un Gevale Ka-
lelerini ihtiva eden betimlemesinde Gevale Kalesi/Takkeli Dağ 
eteklerindeki küçük ölçekli bir köşk yapısının varlığına işaret et-
mekteydi. Bu durumda bütün dikkatimizi mevcut nokta üzerine 
çekerek yapının Filobâd olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştık. 
Sonuçta minyatürdeki lokalizasyon ile kalıntıların bulunduğu 
alan büyük oranda örtüşüyordu. Bütün bunların yanında hem 
kaynaklarda hem de günümüzde Sarayköy olarak ifade edilen 
köyün de bu saraya sadece iki kilometre mesafede çok yakın bir 
konumda olması, bütün bu ihtimalleri güçlendiren âmil olduğu 
apaçık ortadaydı.   

Kaynaklardaki sınırlı bilgilerin tasnifi sonucu Konya’nın ba-
tısındaki Hocacihan yöresinde, Konya ovasından nispeten daha 
yüksek bir noktada, tüm şehre ve ovaya nazır bir arazi üzerinde-
ki saray yapısının emareleri olan yüzey bâkiyeleri tespit edilmiş 
oluyordu. Bütün bu maddî buluntular, yazılı kaynaklar ve Mat-
rakcı Nasuh’un Konya minyatüründen21 hareketle gelinen nok-
tayı ortaya koymaktaydı. Nitekim bu sadece bir başlangıç veya 
yıllardır kaynaklarda ismi zikredilen, fakat kesinleştirilemeyen 
bir mekânın ilk tespitinden ibaretti.

2019 yılında TEİAŞ tarafından elektrik direği dikmek üzere 
kazılan çukurda Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğü-
müz mezar çıkması üzerine alanda inşâî ve fizikî çalışmaların 
durdurulması istemimiz Konya Kültür Varlıklarını Koruma Ku-
rulu’na iletilmiştir. Kurul’un 15.11.2019 gün ve 6495 sayılı kara-
rı ile bölge 1. ve 3. derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edil-
miştir. 2020 Ekim ayında söz konusu alanın bir kısmı jeofizik 
yer radarı (GPR) yöntemiyle taranmış ve yapı anomalilerine ait 
izler tespit edilmiştir. Bundan sonra bölgede gerçekleştirilecek 
bilimsel arkeolojik kazı ve araştırmalarla kesin sonuçlar ortaya 
konulabilecektir. Böylece Anadolu Selçuklularının başkentindeki 
bu sarayın Anadolu Selçuklu mimarisi ve tarihine ışık tutacağını 
ümit etmekteyiz.

21-  H. Gazi Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil-i Seferi Irâkeyn, Ankara 2014, şek. 17a.

It has been revealed through resource searches that the only 
palace in the Hocacihan region must be the Filobâd Palace. The 
location of the palace, which is described in written sources, 
was also supported by Matrakçı Nasuh’s description in the Kon-
ya miniature in Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn. As a matter of 
fact, Matrakçı Nasuh’s description regarding the Gevale Castles 
points to the presence of a small-scale mansion on the slopes of 
the Mount Takkeli /Gevale Castle. So, we focused our attention 
on the existing point that the building could be Filobâd. As a re-
sult, the localization in miniature and the area where the remains 
were found largely coincided. In addition to all these, it is obvious 
that the village, which is referred to as Sarayköy in both sources 
and today, is located very close to this palace only two kilometers 
away, strengthening all these possibilities.

As a result of the classification of the limited information in the 
sources, surface remains, which are signs of a palace structure on 
a land overlooking the whole city and the plain, were detected in 
the Hocacihan region in the west of Konya, at a relatively higher 
point than the Konya plain. All these material finds reveal the point 
determined based on written sources and the Konya miniature21 
of Matrakcı Nasuh. As a matter of fact, this was just a beginning 
or the first determination of a place whose name has been men-
tioned in the sources for years but could not be determined.

In 2019, we requested the Konya Cultural Heritage Preserva-
tion Board to stop the construction and physical works conveyed 
in the area when a grave, which we think belongs to the Seljuk 
period, was unearthed in the pit excavated by TEIAŞ to erect an 
electric pole. The region was registered as a 1st and 3rd degree 
archaeological site with the decision of the Board on 15.11.2019 and 
numbered 6495. In October 2020, a part of the area in question 
was scanned by geophysical ground radar (GPR) method and trac-
es of structural anomalies were detected. From now on, definitive 
results can be revealed through scientific archaeological excava-
tions and researches to be carried out in the region. Thus, we hope 
that this palace in the capital of Anatolian Seljuks will shed light on 
the Anatolian Seljuk architecture and history.

21- H. Gazi Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil-i Seferi Irâkeyn, Ankara 2014, fig. 17a.
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