ALANYA GÜLEF~EN KASRI KAZISI
BEYHAN KARAMA~ARALI
Alanya'y~~çeviren da~lar~n denize bakan yamaçlar~nda pek çok
kas~r kahnt~s~na rastlanmaktad~r. Selçuklu ve Beylilder dönemi yap~lar~~olan bu eserlerin meydana ç~kar~lmas~~sanat tarihi çal~~malar~n~n kö~k ve saray mimarisi alan~na ~~~k tutacakt~r.
1988 Eylül ay~nda kaz~s~na ba~lad~~~m~z eser, Alanya'n~n Oba
nahiyesi Gülef~en köyünde, bulunan Karamano~ullan dönemine ait
bir kas~rd~r. Bu yap~n~n Karamano~ullar~~dönemine ait oldu~u ayn~~
mahalde Karamano~ullar~'na ait bir cami, bir medrese, bir türbe ve
iki hamam~n bulunmas~ndan anla~~lmaktad~r. Burada ayr~ca bir köprü
ile iki kas~r daha mevcuttur. Kaz~~ve temizlik ameliyesini yapt~~~m~z Gülef~en Kasr~~12.10 X 5.50 m. ölçüsünde altl~~üstlü iki~er odal~,
iki kath, küçük bir yap~d~r. Duvarlar~~110 em. kahnl~~~ndad~r. Üst
kat~n, bat~~duvar~nda, ah~ap hat~l izleri görülür. Yap~n~n alt kat~~be~ik tonoz ile örtülüdür. Üst kat~nda da bir tonoz ba~lang~c~~dikkati
çeker. Güney tarafmda, üst katta, büyük bir pencere ve alt~nda seki
bulunmaktad~r. Pencerenin içi sivri bir kemerle hafifletilmi~~ve
kemerin iç k~sm~~k~rm~z~~zikzak motifi bir fresk ile süslenmi~tir. Üst
kata, kuzeyde, d~~ta bulunan ta~~bir merdivenle ç~k~lmaktad~r. Üst
kattaki salon bir eyvan ~eklindedir. Eyvan~n kuzeye bakan yan~~ tamamen aç~kt~r. Eyvan~n ortas~nda bir havuzun bulundu~u yap~lan
kaz~~ s~ras~nda ortaya ç~km~~t~r. Bu küçük havuza, su, bat~daki bir
kanalla ç~kmakta ve havuzda dolanmakta ve güneydeki pencere alt~ndaki sekinin dibinden bir kanalla a~a~~~inerek soka~a ula~maktad~r.
Osmanl~~ ~ehirleri içinde yanlar~ndan su akan sokaklar pek çoktur.
Ak~ehir, Reis nahiyesinde böyle bir sokak son günlere kadar mevcuttu.
Suyun ikinci kata ç~kardarak su oyunlarm~n yapt~r~lmas~~ve serinletme amac~n~n da bir arada yürütülmesi, Türk medeniyetine yeni bir
derinlik kazand~rmaktad~r.
Yap~n~n d~~ta, güney ve bat~~cepheleri, ~ekilde k~rm~z~~fresklerle
18 em.2 lik karolar halinde, bir a~~r~, k~rm~z~ya boyanarak süslenmi~tir. Bu tarz fresklere, Reis Emir Yavta~~türbesinde de rastlanmaktad~r. Bulabildi~imiz en erken örnekleri ise Orta Asya Turfan mabet-
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lerinde görülür. Kanaatimizce bu yap~lar gerek ölçüleri gerekse süslemeleri ile Orta Asya Türk mimarisi gelene~ini devam ettirmektedirler. Yap~n~n üst kat~nda çini duvar kaplamalar~na rastlanmas~~
yap~n~n bir seviyeye kadar çini ile kapl~~oldu~unu dü~ündürmektedir.
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