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ÖNS ÖZ
1996 yılı nda mi marlı k f akült esi ne girdi ği m za man, ail e mi n Ant akyalı
ol ması ndan dol ayı daha önce pek çok kez zi yaret etti ği m kenti i ncel e mek
arzusundaydı m. Kenti n, kendi ne has öyl e güzel bir dokusu var dı ki beni m i çi n
i ncel e meye değer di. Sonradan öğr endi ği mde bu kenti n gerçekt en i ncel enecek pek
çok yönü ol duğunu f ar k etti mzira kent, asırl arca başka devl etl eri n ege menli ği altı nda
kal mı ş ve bunl arı n sonuçl arı nda bir mi mari karakt ere ul aş mı ştı. Ant akya beni mi çi n
me ml ekett en öt e, artı k keşfedil ecek bir çok nokt ası ol an bir kent hali ne dönüş müşt ü.
Eyl ül 2001’ de daha önceki zi yaretl eri mden f arklı bir şekil de Ant akya’yı
zi yaret etti m. Eski dokuyu gezerek, konutl arı i ncel edi m. Bu sokakl ar da gezer ken
hayretl er i çerisi nde kalıyor ve bekl edi kl eri mi n fazl ası nı gör üyor du m. Gi rebil di ği m
evl er i çi nde karşılaştı ğım me kanl ar anl atıl maya değer di. Ne yazı k ki bu güzel doku,
i hmal edil mi ş, pek çok ev yı kıl mı ş, var ol anl ar i se yı kıl mak üzereydi. Yerli hal k, ben
gezer ken bir u mutl a “ Neden bur adası nı z?” sor usunu sorar ken, şüphesi z bir
i yil eştir me çabası sez mi ş ol acak, daha öncel eri de kenti i ncel e meye gel enlerden bir
şeyl er bekl e mi şl er, ancak bekl entileri sonuçsuz kal mı ştı. Bu manzarayı gör mekt en
fevkal ade üzgündü m ve bir şeyl er yapıl ması nı ben de en az onl ar kadar arzu
edi yor du m. Bu t ez, benim i çi n manevi bir anl a m taşı makt adır.
Çocukl ukl arı Ant akya’ da geç mi ş ve anl attı kl arı yla bana son derece yar dımcı
ol an ve beni m bu nokt aya gel me mde büyük eme kl eri ol an sevgili anne m Necl a
Arı man ve baba m Abdurrah man Arı man’a, kar deşi m Ozan Arı man’ a, hal en
Ant akya’ da bul unan ve or ada bul unduğu m zama nl ar da çalış mal arı m sırası nda
yar dı ml arı nı esirge meyen a mca m Adil Arı man’a ve t eyzel eri me, elindeki t ü m
i mkanl arı bana sunan ve çalış mal arı mı kol ayl aştıran kuzenl eri me, t ez çalış ma ma
başl adı ğı m süre boyunca bana her t ürl ü konuda yar dı mcı ol an ve manevi dest eği ni
dai ma hi ssetti ği m ni şanlım Bi r kan Bozkurt’a, Ant akya’ da kal dı ğı msüre i çi nde bana
yar dı mcı ol an Yüksel Ar ı man, Os man Emi r’e, çalış mal arı ma yön ver me mi sağl ayan
Me h met Teki n’e, kendi si de Ant akya’lı ol an ve çalış mal arı m boyunca dokü man
bul ma mda ve t ezi mi yönl endir me mde bana yar dı mcı ol an Şen Yüksel’e,
fot oğrafları n t aran ması nda büyük e meği geçen Me h met Veli paşaoğl u’na ve s on
ol arak bana her konuda yar dı mcı ol an ve t ezi mi dest ekl eyen saygı değer hoca m Pr of.
Dr. S. Met e Ünügür’e teşekkürl eri mi bir borç biliri m.
Ma yı s 2002

Başak Arı man
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ÖZET

ANTAKYA KENTİ ESKİ DOKU İ Çİ NDE Tİ POLOJİ K ANALİ Z

Başak ARI MAN
Bu çalış mada; t ari hi boyunca bi rçok uygarlı ğı n yaşa mı ş ol ması nedeni il e, bu
uygarlı kl arı n dil, di n, ı rk, kült ür, sosyal yaşam ve mi mari özelli kl eri ni al arak
zengi n bi r t ari hi geç mi şe sahi p ol an ve bunl arın paral eli nde bi çi ml enen Ant akya
Ke nti, ti pol oji k anali z bağl a mı nda i ncel enmi şti r. Ant akya’ nı n mi mari yapı sı
sokak ve konut bağl amı nda i ncel enmi ş, Ant akya Evl eri’ ni n ti pol oji k anali zi
yapıl mıştı r. Yöreye has ol an bi rt akı m ögel er konut i çi ve konut dışı ögel er
ol mak üzere i ncel enmi ştir. Daha önce de pek çok kez araştı rıl mış ol an Ant akya
Ke nti, ti pol oji k ol arak i ncel enme di ği nden, bu çalış mada kentte ti pol oji k anali z
bağl a mı nda bi r çalışma yapıl ması uygun görül müş, çalış ma f otoğrafl ar ve
çi zi ml erl e destekl enmi ştir. Çalış ma yapılı rken sit al anı i çi nde bul unan Gazi paşa
ve Zengi nl er Mahall eleri örnek ol arak seçilmi ş ve anali zl er de bu al anl arda
yapıl mıştı r.
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ABSTRACT

TYP OLOGI CAL ANALYSI S I N THE ANCI ENT TEXTURE OF THE CI TY
OF ANTAKYA

Başak Arı man
In t hi s di ssert ati on, t he Ci t y of Ant akya has been st udi ed i n rel ation wi t h a
typol ogi cal anal ysis because it has a s pl endi d hi stori cal past since many
ci vilizati ons have settl ed here duri ng t he past and t he city has been f or me d
parall el t o t he l anguages, reli gi ons, races, cult ures, soci al li ves and archi tect ural
characteristi cs of t hese ci vilizati ons. The archi tect ural struct ure of Antakya has
been st udi ed i n rel ati on wi t h streets and houses; t he Ant akya Houses have been
anal yzed. In t he houses, all of whi ch have a pl an sche me wi t h yard, the l ocati on
of t he yard i n t he pl an, street and yard f acades, doors, wi ndo ws, bal coni es and
roofs have been exa mi ned. The f acade, door and wi ndo w anal ysis are support ed
wi t h drawi ngs. The Ci ty of Ant akya, t hat has been s ubj ect t o many st udi es
previ ousl y, was not st udi ed t ypol ogi call y; theref ore it was dee med more
appropri ate t hat t he st udy i n t he di ssert ati on i s made t ypol ogi cally and t he
di ssert ati on i s s upported wi t h dra wi ngs and phot ographs. Gazi paşa and
Ze ngi nl er Quarters t hat are i n t he nat ural reservati on area have been t aken as
exa mpl es duri ng t he st udy and t he anal ysis were made i n t hese areas.

Ke y words: Typol ogi cal Anal ysis, Ant akya, architect ural.
Sci ence Code: 601. 01. 00.

1. BÖLÜM: Gİ Rİ Ş
Tür ki ye’ ni n en Güneyi nde yer al an Ant akya Kenti, Hat ay ili ni n mer kez
ilçesi dir. İli n di ğer il çeleri, nüf usu Ant akya’ dan daha f azl a ol an ve İ skender un
Körfezi nde yer al an İskender un il e ili n güney ucunda bul unan ve “ Do muz Bur nu” il e
Akdeni z’e açıl an Sa mandağ il çel eri dir. Kent karadan ve deni zden Batı da bul unan
Suri ye il e, Kuzeyde Adana ve Os mani ye, Kuzeydoğuda i se Gazi ant ep ill eri il e
ko mş udur.
Hel eni sti k Çağ’ dan başlayan, çok zengi n ve uzun bir geç mi şi ol an Ant akya
Kenti; buraya ege men ol an çeşitli uygarlı kl arı n haki mi yetl eri sonucu kozmopolit bir
yapı büt ününe sahi p ol ması ve günü müze kal an kült ür mi rasl arı nı bir öl çüde de ol sa
kor uyabil mi ş yerl eş mel er den biri ol ması sebebi il e çalış maya ör nek ol arak
seçil mi ştir.
Ro ma’ dan genç, İst anbul’dan yaşlı bir başkent olan Ant akya, Anti k Çağ’da
Doğunun Kr ali çesi ol arak anıl mı ş ve Doğul u karakt eri ni her za man muhaf aza
et mi ştir.
Gel eceği n t e meli ni geç mi şi n ol uşt ur duğu düşünül ecek ol ursa, deği şen
t opl umsal yapı nı n irdelen mesi i çi n t ari hi ni n i ncel en mesi gerekli ol an Ant akya
Kenti nde; Batılı araştır macıl arı n Anti k kent e ait araştır mal arı ndan faydal anıl mıştır.
Yapı mı asırl ar öncesi ne dayanan Anti k Çağ Evl eri i ncel endi ği nde; evl erin o
za man da avl ul u ol dukları ve avl u i çerisi nde bi rtakı m bahçe düzenle mel eri ni n
ol uşt ur ul duğu anl aşıl makta, bahçe bi çi ml eni şl eri nde i kli mf akt ör ü, sosyal gel enekl er,
Ro ma ve Ar ap Medeni yetleri ni n et kil eri göze çar pma kt adır. Akdeni z i kli mi ni n et kili
ol duğu kentt e, yazl arı n sıcak ve kurak geçi yor ol ması, mi mari ye; açı k, göl ge ve seri n
me kanl arı n gir mesi ni sağl a mı ş, ol uşt ur ul an avl ularda aynı za manda korun ma ve
ma hr e mi yeti n göz ar dı edil me mesi il e avl ul ar içeri ye çekil mi ş ve dı ş duvarl arı
yüksek t ut ul muşt ur.
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Bu ar aştır manı n a macı; Hat ay ili ni n Mer kez İl çesi ol an Ant akya’ nı n, t arihsel
gelişi m süreci i çi nde şekillenmi ş mi mari yapısı nı, kült ürel ve sosyo-ekono mi k
açıl ardan irdel eyerek tipol oji k anali z yap maktır. Tezi n kapsa mı nda, Ant akya’ nı n
fizi ki t anı mı, t ari hsel süreç i çi ndeki mi mari biçi ml eni şi, böl geni n günü müzdeki
mi mari bi çi ml eni şi, doğal ve sosyal veril eri n bi na bi çi ml eni şi ne et kil eri, kendi ne has
bir mi mari karakt ere sahi p ol an gel eneksel konut ları n pl an ti pl eri, cephe mi maril eri,
pencere ve kapı bi çi ml eni şl eri, konut i çi ve konut dı şı mi mari ögel er ve s üsl e mel er
bul un makt adır. Ti pol ojik anali z bağl a mı nda plan ti pol ojileri, pencere ve kapı
ti pol ojileri, cephe ti pol ojileri, konut dı şı mi mari ögel er den kuş ve f anus t akal arı
ti pol ojileri yapıl mı ştır. Fot oğrafl ardan yararlanılarak çi zi ml er yapıl mı ş ve anali z,
çi zi m boyut unda da süreklili k kazan mı ştır. İçl eri ne girile meyen evl eri n anali zi nde,
bu evl ere daha önce gi r me i mkanı bul muş ki şilerce yapıl an araştır malardan ve
fot oğraflardan yararl anılmı ştır.
Ant akya Kenti daha önce pek çok çalış maya konu ol arak seçil mi şse de,
ti pol oji k ol arak i ncel en me mi ş, bu nedenl e kentt e t i pol oji k anali z çalış ması yapıl ması
uygun gör ül müşt ür.
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2. BÖLÜM: ANTAKYA’ NI N Fİ Zİ Kİ TANI MI
Ant akya’ nı n fi zi ki t anı mı nı coğrafi konu mu, sı nırları, t opoğraf yası, i kli mi ve
ul aşı mı açısı ndan i ncel enebilir.

2. 1. Coğrafi Konu m ve Sı nı rl arı
Hat ay ili Tür ki ye’ ni n güneyi nde, İskender un Körfezi’ni n Doğu kı yıl arında,
35 52’- 37 4’ Kuzey enl e ml eri ve 35 40’- 36 35’ boyl a ml arı arası nda yer alır.
Doğu ve Güneyden Suriye, Batı dan İskender un Körfezi, Kuzeybatı dan Os mani ye ve
Kuzeydoğudan Gazi ant ep il e çevrili ol an ili n yüzöl çü mü 5403 k m², nüfusu 1 192
393’t ür ( 1997). İl t oprakl arı nı n %46. 1’i ni dağl ar, %33. 5’i ni oval ar ve %20. 4’ ünü
pl at ol ar ol uşt ur ur. İli n Batı sı nırı nı ol uşt uran Akdeni z’ de 152 k m. kı yı sı var dır
( Anon, 1998).

Resi m2. 1. Ant akya’ nı n 1969 Tari hli Hava Fot oğrafı, MSB Harit a Ko mut anlı ğı İzni
İle ( De mi r, 1996).

2. 2. Topoğraf ya
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Akdeni z i kli m böl gesini n Doğu ucunda, kı yı dan 22 k m. kadar i çer de ol an
kenti n deni zden yüksekli ği yakl aşı k 80 m. dir. Kuzeyde Amanos Dağl arı ( Nur
Dağl arı) il e Güneyde Kel Dağ ( Cebel -I Akr a) arası nda kal an Aşağı Asi Va di si’ni n
başl angı cı nda, Kel Dağı’nı n Kuzeydoğusunda, 440 m. r akı mlı Habi b-i Neccar
Dağı’ nı n et ekl eri ndedir. Kenti n Kuzeydoğusuna doğr u gelişen ve

Hat ay çökünt ü

al anı nı n ort ası nda yer al an Ami k Ovası, zirai pot ansi yeli çok yüksek kalı n bir
al üvyon t oprak t abakası ile kaplı ol up, aynı za manda ili n en büyük t oprak düzl üğünü
ol uşt ur ur.
Kenti n mer kez kı s mı nda yer al an Ami k Ovası, deni z yüzeyi nden ort al ama
82 m. kadar yüksekt e bul unur. Ova, batı yönünden kendi si ni deni zden ayıran,
zirvel eri 2500 m. ye kadar yüksel en Amanos Silsilesi, Kuzey yönünden düz bir
şekil deki Karasu Vadi si ve Mar aş Ovası, Doğu yönünde Kürt Dağı’nı n silsilel eri,
tepel eri ve Af şi n Çayı Vadi si, Güneyden Asi Vadi si ve Kel masifi n çı kı ntıları il e
çevrili dir. Kenti n yüzöl çü mü 689 km.² dir ( Anon, 1974).
Asi Nehri başt a ol mak üzere, Karasu ve Afrin Çayı il e besl enen Ami k
Ovası’nda, yakı n za manl ara kadar Ami k Göl ü adı ile bili nen bir göl ol masına r ağ men
uzunl uğu 16 k m., geni şli ği 10 k m. ol an göl ün ve göl çevresi ndeki bataklı kl arl a
beraber 310 k m²’ yi bul an arazi ni n bir böl ü münün kur ut ul ması il e göl kaybol muş,
DSİ t arafı ndan yür üt ül en ve 1955 yılı nda başl ayı p 1980 yılı nda t a ma ml an mı ş ol an
kur ut ma i şl e mi sonucunda el de edil en zirai veri mi yüksek t oprakl ar çift çil ere
dağıtılarak t arı ma açıl mı ştır.
Kaynağı Lübnan Dağl arı ol an Anti k Çağ’ı n Or ont es’i, ya da bugünkü i s mi yl e
günü müzün Asi Nehri; Ant akya’ nı n ort ası ndan geçen ve ovanı n kur ut ul ması
çalış mal arı sırası nda nehir yat ağı nı n kenti n i çi nden geçen kı s mı nı n ı sl ah edil mesi yl e
düzgün bir kanal hali ne getiril miştir. Büyük bi r böl ümü Suri ye t oprakl arı nda yer al an
Asi Nehri, 380 k m. uzunl uğa sahi p ol up; Amanosl ar il e Kel dağ arası nda bi r yat ak
ol uşt ur makt adır.
Asi nehri, Kuzey yönünde yakl aşı k 30 k m. boyunca Tür ki ye- Suri ye sı nırı nı
ol uşt uracak şekil de akarak, t oprakl arı mı za girdikt en sonra Batı ya dönerek bugün
he men he men t ü mü kur ut ul muş ol an Ami k Göl ü’nün ayağı Küçük Asi il e birl eşti kt en
sonra Güneydoğu doğrult usuna yönel erek yaklaşı k 40 k m. sonra Sama ndağ’ı n
Güneyi nde bir delt a ol uşt urarak Akdeni z’e kavuşur. Ant akya’ yı asırl ar boyunca
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Akdeni z’e su yol uyl a başl a mı ş ol an Asi Nehri, Anti k Çağ’ da küçük t onajlı nehir
ge mil eri ni n seyr üseferi ne i mkan verirdi. Nehri n bugün akıttı ğı ort al a ma su mi kt arı,
kenti n i çi nde 5. 04 m³/ sn. dir. Nehri n Ant akya i çi nden geçen ve bir kanal hali ne
getiril miş ol an yat ağı, yakl aşı k 2 km. uzunl uğunda ve 30- 35 m. geni şli ği ndedir.
Habi b Neccar Dağı’ndan Asi’ ye doğr u akan i ki öne mli su kaynakl arı; kenti n
Kuzeydoğusunda, üzeri nde De mi r Kapı’nı n yer al dı ğı, St. Pi yer Kilisesi yakı nı ndan
geçen ve bir

sel yat ağı nit eli ği nde ol an Hacı Kür üş Der esi il e Güneybatı daki

Ha mşen Deresi’dir.
Habi b Neccar Dağı arası nda kal an Eski Ant akya’ yı, XI X. yüzyıl dan beri
nehri n karşı t arafı nda, Kuzeybatı daki düzl üklerde kur ul an yeni

mahall el erl e

büyüyerek kendi mi mari karakt eri i çi nde gelişen Yeni Ant akya’ ya bağlayan dört
köpr ü bul un makt adır. Bunl ar dan üçü bul undukl arı yer ve mal ze mel eri iti barı il e
ta ma men yeni köpr ül erken; asırl arca yaya ve araç trafi ği ne hi z met et mi ş ol an bu
dör düncü köpr ü, i çl eri nde en eski si ol ması na rağmen, yeri ne moder n mal ze me
kull anıl arak yeni bir köpr ü i nşa edil mi ştir. Di ocletian za manı nda yapıl dığı t ah mi n
edil en, Ami k Göl ü’ nün Asi Nehri aracılı ğı il e kur ut ul ması pr oj esi çerçevesi nde,
Asi’ ni n geni şl etil mesi ve yat ağı nı n t aran ması çalış mal arı sırası nda kenti n Ro ma
Çağı’ndan beri ayakt a dur an bu ünl ü t aş köpr üsü ( Resi m 2. 2), 1972 yılı nda
acı ması zca yı kıl arak yeri ne bugünkü bet onar me köpr ü i nşa edil mi ştir ( Resim 2. 3).

Resi m 2. 2. Eski Köpr ü

Resi m2. 3. Yeni Köpr ü

Et ekl eri nde Ant akya’ nı n kur ul u ol duğu ve t epesi nde kenti çepeçevr e saran
sur

kalı ntıları nı t aşı yan

Habi b

Neccar

Dağı,

kenti

Güneybatı -Kuzeydoğu

isti ka meti nde sı nırl ayan bir di zi tepel eri n ol uşt ur duğu doğal bir engel dir.
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Anti k Çağdaki i s mi Sil pi us ol an Habi b Neccar Dağı' nı da i çi ne al an Kel dağ
sırası, alt yapı ser panti n ve gabr o gi bi yeşil renkli kütl el eri n ol uşt urduğu, üst
kı sı ml ar da i se bazalt ve kal keri n haki m ol duğu jeol oji k bir yapı ya sahi ptir. Habi b
Neccar'ı n Kuzeybatı ya maçl arı, genç f ayl arı n di k basa makl ar ol uşt ur duğu
parçal an mı ş, arı zalı yüzeyl er hali ndedir (htt p:// www. hat ayrehberi. com).

Resi m2. 4. Ant akya Köpr ü Başı, 1957.

2. 3. İkli m
Akdeni z i kli mi ni n ege men ol duğu kentt e, yazl ar sıcak ve kur ak, kı şl ar ılı k ve
yağı şlı geçer. Ant akya’daki i kli m koşull arı, kıyı şeri di ne kı yasl a biraz f ar klılı k
göst er mekt edir. Bunun sebebi de, kı yı şeri di il e dağl arı n ar ka kı sı ml arı ve yükseltisi
fazl a ol an yerl er arası nda i kli m koşull arı nda böl gesel far kl ar bul un ması dır. Bundan
dol ayı sı caklı k, kı yıl arda yüksek değerl erde kalır.

En sı cak ortal a mal arı n

kaydedil di ği yaz ayl arı, r üzgarı n en hı zlı esti ği ve en çok es me sayı sına ul aştı ğı
döne m ol unca; kentt e yaz, kı yı şeri di ne kı yasl a daha seri n geç mekt edir
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Met eor ol oji k kayıtlardan ort aya çı kan sonuçl ara göre, Ant akya’ da r üzgarlar
genel ol arak hafif esi nti şekli ndedir. Ancak, Ma yı s ayı nda başl ayan ve Ağust os
sonuna kadar deva m eden r üzgar, es me sayı sı ve hı z iti barı il e şi ddetli r üzgar
nit eli ği nde ol up haki mr üzgar ol arak, güneybatı dan es mekt edir ( De mi r, 1996).
Ant akya' da yıllı k sı caklı k ort al a ması 18. 2 º C’ dir. En yüksek sı caklı k 26
Ağust os 1962' de 43. 9 C°, en düşük sı caklı k i se 15 Ocak 1950' de - 14. 6 ° C ol arak
kaydedil mi ştir. Yılı n 148. 2 günü açı k, 156. 2 günü bul utl u, 60. 5 günü kapalı
geç mekt edir. Ant akya' da yaz günl eri ort al a ması yıl da 172 gündür. Kı ş günü
genelli kl e gör ül mez. Donl u günl er yıllı k ort ala ması 7 gün, karlı günl er yıllı k
ort al a ması i se 0. 9 gündür. Ant akya' da yıllı k ortal a ma bağıl ne m or anı %69' dur
(htt p:// www. hat ayrehberi.com).
Kı ş ayl arı nda en yüksek değerl ere ul aşan yağı şlar, sonbahar ve il kbaharda
azal makt a; Te mmuz ve Ağust os ayl arı nda hi ç yağı ş ol ma makt adır. Ant akya’ da yıllı k
yağı ş ort al a ması 1173. 4 mm. dir. Kı sa bir süre i çinde kenti n sokakl arı nı derel er hali ne
getiren bahar yağ murl arı meş hur dur.

2. 4. Ul aşı m
Ant akya çağl ar dan bu yana coğrafi konu mu iti barı il e çok öne ml i bir konuma
sahi p ol muş, Ort adoğu ülkel eri ne köpr ü görevi yap mı ştır.
M. Ö. 3000’ de Anadol u’dan Ami k Ovası kanalı yl a Filisti n’e doğr u bazı
kavi ml eri n hareket ederek, Mı sır’a kadar uzanan Güney- Kuzey doğr ult usunda ti caret
aksı nı meydana getir mi ştir. Filisti n ve Suri ye sahill eri ni t aki ben Güney Anadol u’ ya
gel en yoll ar il e bu yöne di k ol an ve Mezopot amya’ dan gel erek Akdeniz’e ul aşan
yoll ar, bu böl geden geç mek zor unda i di ( Sahilli oğlu, 1999).
Gr ekl er,

Makedonl ar’ı n böl geyi i stilası na kadar aynı ti caret yoll arı nı

kull an mı şl ardır. Ti cari trafi ği n za man i çi nde geliş mesi bu böl geni n askeri yönden
kontrol altı nda bul un ması zor unl ul uğunu getir mi ştir ( De mi r, 1996).
Sezar

döne mi nde

yapılan yoll ar

ve

özellikl e

Kol onadlı

Caddeni n

uzunl uğunun 4 k m. ol duğu bili nmekt edir. Kent pl anl anırken kenti n her nokt ası na
ul aşabil ecek nit eli kt e yoll ar, köpr ül er yapıl mı ştır. Bugün de kentt e var ol an
köpr ül er den 3’ ünün konu mu ve mal ze mesi yeni dir. 1972’ ye dek yaya ve ar aç
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trafi ği ne açı k ol an M. S.III. yy. da Ro ma İ mparat or u I. Di ocl eti onus tarafı ndan
yaptırılan ve üç ayağı ndan biri nde Ro ma Kart alı kabart ması bul unan anti k köpr ünün
yı kıl ması ndan sonra yerine yapıl an köpr ünün mal ze mel eri yeni dir ( Anon, 1976).
Anti k Çağdaki Kol onadlı Cadde, yeri ni 1936 yılı nda Hat ay ili Fr ansı z
ma ndası altı ndayken i nşa edil en, şehri Kuzeydoğu- Güneybatı yönünde i ki ye ayıran
Kurt ul uş Caddesi’ne bırak mı ştır. Ul aşı m Kol onadlı Cadde dı şı nda şehir i çinde pati ka
yoll arl a, konut al anl arında i se dar sokakl arl a gerçekl eştiril mi ştir. Asi Nehri nde
kayı kl a şehir i çi ul aşım yapıl mı ştır. Deni z yol u i se kent e bir günl ük yür üyüş
mesafesi ndeki Sel euci a Pierra ( Çevli k) kasabası lima nı ile ol muşt ur.
19. yy. da şose yoll arl a sağl anan kent ul aşı mı, 1935 yılı nda kent çevresinde
464 k m. t aş şose ve 130 k m. asfalt yol il e sağl anma ya başl a mı ştır . İl k moder n asfalt
yol Fr ansı zl ar t arafı ndan Ant akya-İskender un arası nda yapıl mı ştır. Ayrı ca eski
döne mde yapıl mı ş t opl am 45 km. uzunl ukt a dağ şosel eri var dır.
Ant akya kent dı şı ana ul aşı m bağl antısı, karayol u il e sağl an makt adır. Kenti n
böl gesel bağl antısı Kuzey- Güney yönünden geçen 825 ve Sa mandağ i skel esi nden
başl ayan ve Cil vegözü sı nır kapı sı nda sonl anan 420 nu mar alı Devl et Kar ayoll arı
ol makt adır.

Ana caddesi

dünyanı n en öneml i

yoll arı ndan bi ri ol an E- 5

karayol udur. Ül keni n her t arafı il e ul aşı m ilişki si çeşitli güzer gahl ar et rafı nda
kur ul muşt ur. Suudi Ar abist an ve Suri ye’ ye karayol u il e bağl antısı var dır. Şehir i çi ve
kırsal yerl eşi m al anl arı na ul aşı m karayol uyl a mi ni büs, dol muş veya ot obüsl e
sağl an makt adır ( Mersi nligil, 1977).
Kent e de mi r yol u, deni zyol u ya da havayol u ile ul aşı m yokt ur. Mot orl u
taşıtlar, şehir mer kezi nden uzakl aştırılı p yaya ul aşı mı na t eşvi k edili yor olsa da, t ü m
t opl u t aşı ma araçl arı ve özel araçl ar trafi k yoğunl unu gereksi z bi çi mde arttır makt adır.

2. 5. Sokak ve Mahall el er
De mi r’i n yor u muna göre; Ant akya Kenti’nde t opoğrafi k koşull ar nedeni yl e
sokakl ar, Doğu- Batı, Kuzey- Güney kur alı na uy madı ğı i çi n şehir pl anı bu sebept en
düzgün ol mayan bir di kdört gen i çi nde geliş mi ştir. Sokakl ar,

yaz ayl arı nda Asi

Nehri’nden eserek kenti biraz ol sun seri nl et en r üzgarı, kı ş ayl arı nda i se güneşi al acak
şekil de ol uşt ur ul muşt ur.
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Ant akya sokakl arı,

yapıl dı ğı

döne ml er

düşünül ecek ol ursa döne mi n

taşıtları na göre düşünül müş dar sokakl ar dır. Dar ol mal arı nı n bir di ğer a macı i se
göl geli k al anl ar ol uşt ur mak, yazı n sı cak ve bunaltıcı et kisi nden kor un maktır.

Resi m 2. 5. Ant akya Sokakl arı ndan
Gör ünüş, 1972 ( De mi r, 1996).

Resi m 2.6. Tabii Taşl arl a Döşeli Ant akya
Sokakl arı ndan Bir Ayrı ntı, 1973 ( Demi r, 1996).

Sokakl arı n kesitleri ne baktı ğı mı zda ( Resi m2. 7), sokakl arı n ort ası nda bul unan
ol ukl ar, yahut hal k diliyl e arı kl ar, he men göze çar par ( Resi m 2. 5). Bu ol ukl ar,
şehirdeki ve Habi b Neccar Dağı nı n et ekl eri nden süzül erek şehre i nen yoğun yağ mur
sul arı nı kontrol altı na alarak; şehri sel fel aketi ne mar uz bırak madan akı p git mesi ne
i mkan t anırdı. Sokakl arın kesiş me nokt al arı nda birleşerek Asi’ye akarl ardı. Sokakl ar
sahi p ol dukl arı bu alt yapı donanı mı sayesi nde, yağ mur suyu dr enajı nı başarı yl a
sağl a mı ş ol ur du. Deri nliği 6- 10 c m ar ası nda deği şen bu su kanall arı nı n geni şli ği i se
60- 90c mi di. Ol uğun her i ki yanı nda yayal arı n yürümesi i çi n bırakıl an boşl uk, sokak
kesitleri ne göre 1 m’ den 1. 35 m’ ya kadar gi debilirdi. Çapl arı ort al a ma 10- 50c m.
arası nda deği şen t abii

bl ok t aş kaplı bu sokaklar ( Resi m 2. 6), üzerl eri ne asfalt

dökül mesi yl e özgünl üğünü t a ma men yitir mi ştir. Her ne kadar ol ukl ara bu yeni
ki mli kt e de yer veril di yse de, ol ukl ar a macı na o za manl ar daki kadar ul aşa ma ma kt a
ve yet erli ol ma makt a, yağ mur sul arı ol ukl ar dan t aşarak sokakl ar dan ak maktadır.
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Resi m 2. 7. Özde mi r Sokak, Oğuzl ar Caddesi, Kastal Sokak Kesitleri, 1973.
( De mi r, 1996).

Resi m 2. 8. Doğal Taş Yoll arı n Asfaltla Kapl an ması nı n Ar dı ndan
Gazi paşa Caddesi’nden Gör ünüş, 2001.

Evl eri n dı ş kapıl arı nı n açıl dı ğı sokakl arı n genel yönü, Ant akya’ da haki m
rüzgar yönü ol an Güneybatı- Kuzeydoğu yönündedir. Rüzgarı n şi ddetli esti ği yaz
ayl arı düşünül ürse; yayal arı n yazı n bunal madan kull anabil ecekl eri doğal hava
kanall arı ol uşt ur ul muşt ur (Sahilli oğl u, 1999).
Ant akya’ nı n kendi ne has döşen mi ş ol an bu sokakl arı, Gayri menkul Eski
Eserl er ve Anıtl ar Yüksek Kur ul u’ nun, 12. 7. 1975 gün ve 8521 sayılı kararı nı n 5.
ma ddesi il e kor u ma altına alı nmı ştı. Bu maddeni n ifadesi ol an ‘ ‘kent sel sit al anı nda
kal an bu böl geni n yol dokusu, pr ofili ve t aş kapl aması nı n eski şekli il e korun ması na
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ve onarıl ması na, asfalt ve bet on kapl an ma ması’ ’ hük münü ve Taşı nmaz Kült ür ve
Tabi at Varlı kl arı Kor u ma Yüksek Kur ul u’ nca 22-23. 1. 1987 t ari h ve 2962 sayılı karar
ile onayl anan hususl arı o t ari ht en bu yana özünde hi çbir deği şi kli k yapıl madan
kor un muş ol an ve Adana Kült ür ve Tabi at Varlı kl arı nı Kor u ma Kur ul u’ nun
18. 7. 1990 gün ve 638 sayılı kararı il e son şekli ni al mı ş ol an Ant akya Tarihi Sit Al anı
İ mar Pl anı eki ‘ ‘ Uygul ama Yönet meli ği’ ’ni n 3. 1. 2. maddesi ndeki ‘ ‘Tari hi Sit Al anıTari hi Kent sel Sit Al anı i çi nde t opl ayı cı ve dağı tıcı yoll ar dı şı nda kal an ara yol ve
sokakl ar zor unl u bir dur u m ol madı kça kadastral yönl eri, eği ml eri ve kapl a ma
bi çi mve mal ze mel eri ile birli kt e kor unacaktır.’ ’ hük müne r ağ men, 1987 yılı nda
yapıl an bir uygul a ma il e bu kült ür zengi nli ği yok edil mi ş ve Ant akya’ da eski konut
dokusu i çi nde kal an t üm eski sokakl ar bet onl a kaplanmı ştır ( De mi r, 1996).
Böyl eli kl e Ant akya sokakl arı büt ün özgünl üğünü yitir mi ş ve ki şili ksi z
sokakl ar hali ne gel mi ştir.

Şekil 2. 1. Kol onadlı Anti k Caddeni n Za man İ çinde Deği şerek Çarşı Hal i ne
Dönüş mesi ni Göst eren Şe ma ( De mi r, 1996)
Ant akya’ nı n eski

mahall el eri nde bul unan ve asırl ar boyu geçirdi ği

deği şi ml erl e yoğr ul arak belirli bir mi mari karakt ere ul aş mı ş ol an sokakl ar, gerek evsokak ilişkisi, gerek sokak boyunca deva m eden daral ma ve geni şl e mel erle, gerekse
birbiri yl e kesişti ği nokt alarda ol uşt ur duğu deği şik perspektiflerl e kendi ne özgü bi r
kent dokusu ol uşt ur muştur ( Sahilli oğl u, 1999). Eski çağl arı n t aşıt araçl arı içi n yet erli
geni şli kt e ol an bu sokaklar, birbiri ne yakı n geni şli kt e deva m et mekt edir. Bugün de
yayal ar ve aynı özelli kt eki t aşıt araçl arı na hi z met eden ve yapı saçakl arı nı n t aştı ğı bu
sokakl ar, sadece konutları birbiri ne bağl ayan göl geli geçitler ol arak gör ev
yap makt adır ( Kılıçoğl u, 1998).
Sokakl ar kanali zasyon şebekesi yl e beraber yapılmı ş ol up çok öne mli bir alt
yapı sor unu en başt an çözü ml en mi ştir. Bazı yerl erde t ek ki şi ni n geçebil eceği
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sokakl ar, bazı yerl erde de bir evl e sonl anan ve yörede ‘ ‘ Zok mak’ ’ denen çı k maz
sokakl ar var dır ( Sahilli oğl u, 1999).
Ant akya kenti ni n kur uluşunda uygul an mı ş ol an pl an, şehircili k il keleri
bakı mı ndan, Hel eni sti k Çağ kentl eri ni n ti pi k bir ör neği ol an ve Hi ppoda mos adlı
Gi ritli mi mar t arafı ndan il k kez uygul anan ‘ ‘ızgara pl an’ ’ şekli ndedir ( Şekil 2. 2).
Pl anda kenti ort adan kesen ana aks ve bu aksı di ki ne kesen yoll ar arası nda ol uşan
doğal adal arla yapıl ar konu ml andırıl mı ştır ( Sahilli oğl u. 1999). Ancak, asırl ar boyu
ol uşa gel en deği şi ml er sonucu, bu di si pli ni n bir neti cesi ol an monot on ve katı düzen
bozul arak, yeri ni sokakları n birbiri i çi nde geliş mesi yl e girift ve or gani k bi r ağ
ol uşt ur dukl arı, İsl a m kentl eri ne has kent dokusuna t er k et mi ş ve kur ul uş çağı ndaki
si metri k düzen za man i çi nde kaybol muşt ur. Bugün, sadece kenti n Kuzeydoğusunda
Or hanlı ve Meydan Ma hall eri nde, Kurt ul uş Caddesi’ni n i ki t arafı nda bul unan ve
gerek birbirl eri ni ve gerekse Kurt ul uş Caddesi’ni di k ol arak kesen birkaç sokak il e
bu sokakl arı n sı nırl adı ğı birkaç yapı adası, Ant akya’ nı n kur ul uş çağı ndaki şehircili k
ni za mı na ait izl eri küçük farkl arl a hal a muhafaza et mekt edir ( De mi r, 1996).

Şekil 2. 2. Or hanlı ve Meydan Mahall el eri nde Birbiri ni Di k Kesen Sokakl arı n
Ol uşt ur duğu Yapı Adal arı ( De mi r, 1996).

Anti k Çağ’ da gerçekl eştirilen en öne mli i mar faali yeti şüphesi z ‘ ‘ Kol onatlı
Cadde’ ’ni n i nşası dır. Kenti Kuzeydoğu- Güneybatı doğr ult usunda boydan boya
kes mekt e ve 2 Ro ma Mi li ( 1 Ro ma Mili 1478 m. uzunl uğundadır) uzunl uğunda ol an
bu caddeni n yol kı s mı nın geni şli ği 9. 60 m. i ken her i ki yanı nda bul unan kol onatl arı n
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geni şli ği i se 10’ar m. dir. Caddeni n ze mi ni mer merl e kapl an mı ş, br onz heykell er ve
kol onatl ar da mozai kl e s üsl en mi ştir. Bu cadde, Anti k Ant akya’ nı n o mur gası nı
ol uşt ur makt adır ve 1936 yılı nda kazıl arda ort aya çı karıl an kal dırı m kalı ntıları, Anti k
Çağ yazarl arı nı n caddeyl e il gili ver mi ş ol dukl arı bil gil eri doğr ul a makt adır.
J. Weul ersse’i n Ant akya kent dokusu ve hal kı n sosyal yapı sı hakkı nda
yap mı ş ol duğu 1935 t ari hli i ncel e mel ere göre Ant akya’ da Tür kl er’i n ot ur dukl arı
ma hall el er i çi n İsl a m, Ru ml arı n ot ur dukl arı mahall el er i çi n Hı risti yan ve Al evil eri n
ot ur dukl arı mahall el er i çi n de ( Ar apça konuş mal arı nedeni yl e) Ar ap mahallesi t abiri
kull anıl makt aydı.
Kentt e Sunni ve Al evi evleri arası nda küçük f ar klılı kl ar bul un makt adır. Sunni
evl eri di ğerl eri nden f arklı ol duğu hal de Al evi evl eri birbiri ne daha girift bir
şekil dedir. Ort ada hayat ( avl u), i çeri t arafa çekilmi ştir. Evl er, dı şarı ya karşı dai ma
i hti yatlı ve müdafaakar şekil dedir. Kent i çi nde ayrı bir köy manzarası arz eder. Dar
ve kapı sı kapanabil en çı kmazl ar dan evl eri n üç cephesi mahall eni n dahili kı s mı na
bakar, pencerel er her t arafa kapalı ve bahçeye açılır. Gi riş kapıl arı çok küçükt ür.
Ma hall e dı şt an küçük bir i sti hka mı andırır. Okani ye mahall esi bu t ür dört ma hall eden
biri ne ör nektir. Kor un ma nedeni yl e şekillenen bu düzenl e me bi çi mi kent te asayi şi n
düzel mesi sonucu konut sahi pl eri ni n caddeye açılan kapıl ar açıl ması nı sağla mı ş f akat
karakt er de fazl a bir deği şi kli k ol ma maı ştır. Ancak Al evi Tür kl eri ni n yoğun ol arak
bul unduğu Affan ( Affan Mahall esi) evl eri nde bu karakt er gör ül me mekt edir
( Asarcı klı, 1989). J. We ul ersse’ ni n t espitleri ne göre, Al evil er’i n yaşadı ğı Or hani ye
ma hall esi nde ol an evl erin ne kapıl arı; ne de pencerel eri doğr udan doğr uya sokağa
açıl maz, etrafı sağır bir duvarl a çevrili ol an bir yapı adası nı n içi nde yer alma kt adır.
Kentt e Sunni Tür kl erl e Al evi Tür k ve Hı rısti yan zengi nl eri n evl eri ni n içi
birbiri nden f ar klılı k göster me mekt edir. Fakir ailel eri n evl eri nde de aynı özelli k
gör ül mesi ne karşı n konut al anı daha küçük i ç mekan daha sade ve basit döşen mi ştir
( Tür k men, 1937).
Kenti n

mer kezi nde

yer

al an

Tür k

mahal lel eri,

sayı ca

çoğunl uğu

ol uşt ur makt aydı.
Dar sokakl ar dan ul aşıl an ve altı adet kapı dan geçil erek girilen bu yapı
adası nda, kapıl ar kapalı i ken kenti n di ğer kı sı ml arı il e ilişki ni n kesil di ği bi r düzen
haki mdi. Bu yapı adasını saki nl eri, ne kadar küçük ve f akir ol url arsa ol sunl ar,

13

muhakkak birkaç ağaç ile göl ge altı na alı nmı ş, duvarl arl a çevrili bir bahçesi ol an ve
biri nden di ğeri ne kol aylıkl a geçil ebil en evl er de, güçl ü t opl ul uk bağl arı ile bir biri ne
bağlı, er kekl er dı şı nda ki mseni n buradan dı şarı çı kmadı ğı, i çe dönük, kent
dokusunun di ğer kı sı ml arı ndan adet a i zol e ol muş, küçük bir köy gi bi yaşar dı
( De mi r, 1996).
Ant akya’ nı n onaylı Bel edi ye ve Mücavir Al an sınırl arı i çi nde kal an al anları n
t opl a mı yakl aşı k 1625 hekt ara ul aş makt adır. Bunun 575 ha kadarı Asi Nehri’ni n
doğu yakası nda, 1025 ha kadarı i se batı yakasındadır. Asi Nehri yakl aşı k 25 ha
yüzöl çü ml ü bir sahayı kapl a makt adır.
Günü müzde Ant akya’ da 35 mahall e bul un maktadır. Asi Nehri’ni n karşı
tarafı nda hal a ol uşu munu sür düren yeni kentt eki bu yerl eşi ml er; Kanatlı Ma hall esi,
Cebr ail Mahall esi, Akevl er Mahall esi, Emek Ma hall esi, Cu mhuri yet Ma hall esi,
El ektri k Mahall esi ve Armutl u Mahall esi’dir.
Es ki kent denil en ve Habi b Neccar Dağı il e Asi Nehri arası nda kal an ve bir
çoğu eski ol an mahall el er i se; Kı şl a- Saray Mahallesi, Kant ara Mahall esi, Güll übahçe
Ma hall esi, Dut di bi Mahall esi, Zengi nl er Mahallesi, Bi ni cil er Mahall esi, Ul uca mi
Ma hall esi, Kocaabdi Mahall esi, Akbaba Mahal lesi, Şeyhali Mahall esi, Yeni ca mi
Ma hall esi, İ pli kpazarı Mahall esi, Meydan Mahallesi, Bar bar os Mahall esi, Har aparası
Ma hall esi, Or hanlı Mahall esi, Bağrı yanı k Mahal lesi, Sof ul ar Mahall essi, Fevzi paşa
Ma hall esi, Aydı nlı kevl er Mahall esi, Gazi paşa Ma hall esi, Kar deşl er Ma hall esi,
Kuyul u Mahall esi, Karaali Böl üğü Mahall esi, Havuzl ar Mahall esi, Şiri nce Ma hall esi,
Şehitl er Mahall esi, Bedevi- Sü merl er Mahall esi olarak söyl enebilir.
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Şekil 2. 3. 1934 Yılı nda Ant akya’ nı n Mahall el eri
( De mi r, 1996)

Şekil 2. 4. Fransı zl ar Döne mi nde
Yapıl mı ş Ol an Ant akya Kadastro
Haritası ndan Köpr ü ve Ci varı
( De mi r, 1996)

İl ki 1948, i ki ncisi 1957 ( Şekil 2. 5), üçüncüsü i se 1978 yılı nda yapıl mak üzere
kent e ait üç t ane i mar pl anı bul un makl a birli kt e daha sonra 1987 yılı nda kor u ma
a maçlı bir i mar pl anı hazırlanmı ştır (Şekil 2. 6).
İl k i mar pl anı İller Bankası tarafı ndan hazırl attırılmı ştır. Bel edi ye t arafı ndan
Doç. Gündüz Özdeş’e yaptırılan i ki nci pl an, Asi Nehri’ni n karşı kıs mı nda kal an yeni
kenti n gelişi mi, eski kenti n i marı ve eski kenti n Reyhanlı ( Kuzeydoğu) ve Har bi ye
( Güneybatı) yönündeki büyü mesi hedefl enerek yaptırıl mıştır.

15

Şekil 2. 5. 1957 Tari hli İ mar Pl anı ndan Ayrı ntılar ( De mi r, 1996).
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Şekil 2. 6. 1987 Tari hli Ant akya Kor u ma İ mar Pl anı’ndan Ayrı ntılar ( De mi r,
1996).

2. 6. Böl üm Sonucu

Böl ü mde Ant akya Kenti’ni n fizi ki tanı mı yapıl mı ş, ul aşı mı, sokak ve mahallel eri
i ncel en mi ş ve şi mdi ye dek yapıl mı ş ol an i mar pl anları ndan bahsedil mi ştir. İkli m ve
sosyal yaşantı bağl a mı nda mi mari bi çi ml eni ş irdelen mi ştir. Kenti n mi mari yapı sı nı
i ncel e meden önce, tari hi boyunca bi çi ml enen yapı büt ününün ol uşu m süreci ni ve
ki mli ği ni belirle mek açısı ndan, kenti n tari hsel gelişi msüreci ni i ncel e mek yeri nde
ol acaktır.
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3.

BÖLÜM:

TARİ HS EL

S ÜREÇ

İ ÇERİ Sİ NDE

ANTAKYA

KENT

MERKEZİ’ Nİ N OLUŞU MU VE Mİ MARİ BİÇİ MLENİ Şİ

Ant akya kenti t ari hi boyunca birçok devl et e ev sahi pli ği yap mı ş, böyl eli kl e
kenti n ol uşu mu ve mi mari bi çi ml eni şi de bunl ara göre ol uş muşt ur. Bu devl etl ere
genel ol arak bakacak ol ursak; Sel eukosl ar, Ro ma ve İsl a m Dünyası, son ol arak da
Tür ki ye Cu mhuri yeti ol arak özetl enebilir.

3. 1. Ant akya’ nı n Kurul uş u
Bazı kaynakl ara göre Antakya‟ nı n yeri bi zzat İskender tarafı ndan seçil mi ştir.
Ant akya M. Ö. 2000‟li yıllarda kur ul muş ol an Al alakh, Al Mi na ve Sabuni‟dan
doğuya, i çerilere gi den yol üzeri nde Asi nehri kenarı nda kur ul muşt ur. Eski den beri
Asi nehri üzeri ndeki trafi ği n başı ol an bu şehri n bul unduğu böl ge çok eski bir
yerl eşi m yeri ydi. Şehri n ol duğu böl gede M. Ö. 4. yy‟ da Anti goni a adlı bir şehir var dı.
Sel eukos kralı I. Sel eucus Anti goni a‟ yı t a ma men yı ktırdı ve aynı yer de t ahta geçi şi ni n
12. yılı nda, M. Ö. 22 Ma yı s 300 t ari hi nde t örenle yeni bir şehri n t e melini attı. Bu
şehri n i nşası nda Anti gonia‟nı n atı k mal ze mesi kullanıl dı, Anti goni a hal kı yeni şehre
akt arıl dı ve burası Sel eukos Devl eti‟ni n mer kezi ol du. Sel eukos‟ un, babası nı n adı na
izafet en “ Anti okhei a” adı nı ver di ği bu yeni şehir Sel eucus t arafı ndan aynı adl a
kur ul an 16 şehirden biridir. Ant akya di ğerl eri nden “ Asi kenarı ndaki Ant akya” veya
“ Def ne yakı nı ndaki Ant akya” adl arı yl a ayrılır ( Teki n, 1993). Anadol u‟ daki di ğer ünl ü
Ant akya‟l ar: Ispart a‟nı n kazası Yal vaç‟ da bul unan ve Hı risti yanlı ğın yayıl ma
döne mi nde havarileri n faali yet göst erdi ği bir di ğer öne mli mer kez ol an “Pisi di a‟ daki
Ant akya” il e, Deni zli- Nazilli arası nda Menderes Nehri kenarı nda bul unan “ Cari a‟daki
Ant akya”dır ( Anti och-ad- Maeandr u m)

( De mi r, 1996).

Eski

meti nl er

ve

kazı

sonuçl arı na göre, D. N. Wi l ber t arafı ndan hazırlanan kenti n Anti k Çağ‟daki Pl anı
Şekil 3. 1‟ de, yi ne Anti k Çağ‟ a ait ve aynı za manda Haçlılar döne mi hakkı nda da fi kir
veren pl an da Şekil 3. 2‟ de veril mi ştir.

18

Şekil 3. 1. Ant akya‟ nı n Anti k Çağ‟ daki Pl anı.
( De mi r, 1996)
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Şekil 3. 2. Müll er‟i n Ant akya Pl anı ( De mi r, 1996)

3. 2. Tari hsel Süreç İçerisi nde Ant akya Kent Merkezi ni n Ol uş u mu ve Mi mari
Bi çi ml eni şi

3. 2. 1. Sel eukosl ar Döne mi nde Ant akya Kent Me r kezi
Sel eucus Kr allı ğı‟nı n , Ant akya‟ nı n kur ul uş yılları ndaki yöneti m mer kezi
Sel eucus Pi eria i ken, Sel eucus I. Ni cat or‟un öl ü münden sonra yeri ne geçen oğl u
Anti ochus I. Sot er (İ. Ö. 281/ 0- 26) döne mi nde, yöneti m mer kezi Ant akya‟ya t aşı n mı ş
ve böyl eli kl e kent, Sel eucus İ mparat orl uğu‟ nun yeni ve son başkenti ol muşt ur.
Hel eni sti k Çağ kentl eri nin ti pi k bir ör neği ol an, sokak ve caddel eri n bir biri ne
paral el ve di k kesti ği “ızgara pl an” şe ması, Ant akya Kenti‟nde de uygul an mı ştır
( Şekil 3. 3). Aynı za manda “ Hi ppoda mos t arzı pl an” ol arak da adl andırılan bu pl anı,
Mi l et os‟da doğ muş mi mar ve şehirci ol an Hi ppoda mos bul duğu i çi n, onun i s mi
veril mi ştir.
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Şekil 3. 3. Kenti n Kur ul uşunda Uygul anan Şehircili k Ni za mı ( De mi r, 1996)
Izgara pl anlı kentl erde, genel bir kural ol masa da sokakl ar Kuzey- Güney ve
Doğu- Batı doğr ult usunda geliş mekt e ol up; bu t a ma men t opoğraf yanı n bir getirisi
ol muşt u. Çok eği mli ol an arazil erde i se sokakl ar eği mi n i mkan ver di ği ölçüde başka
yönl ere de açıl abilirdi. Sonuç ol arak “ı zgara pl an” her t ürl ü arazi de uygul an mı ş, düz
arazil erde çok şe mati k ve sade bir yapı ser gil erken, eği mi f azl a ol an arazilerde daha
hareketli bir gör ünü me kavuş muşt ur.
Hi ppokrat es, kentl eri n sıhhi ol abil mel eri i çi n Doğuya; Ari st ot el es i se, Doğuya,
eğer buna i mkan yoksa Güneye dönük ol mal arı gerekti ği ni söyl er. Bunun yanı nda il k
çağ yazarl arı nı n bazıl arı na göre, r üzgarl arı n sabit bir yönden esti ği ne ve r üzgar
ilahl arı nı n i şl eri ni kol aylaştır mak a macı yl a sokakları n r üzgar yönl eri ne uygun şekil de
düzenl en mesi gerekti ği ne i nanılırdı ( Us man, 1958).
Ant akya‟ nı n Anti k Çağ‟ daki

pl an şe ması i ncel endi ği nde,

Güneybatı-

Kuzeydoğu doğr ult usunun, sokakl arı n haki m r üzgarı al ması yönünden en el verişli
isti ka met ol duğu anl aşılma kt adır. Bu husus, kenti n kur ul uşunda uygul an mı ş ol an
şehircili k ni za mı ndan günü müze i zl eri kal mı ş ol an bazı sokak i sti ka metl eri ni n ort aya
koyduğu bir gerçektir. Aral arı nda 112 m. mesafe bul unan sokakl ara di k ol ma k üzere
56 m. aralı kl a gelişen di ğer yoll ar arası nda kal an yapı adal arı, kent pl anı nı n ( daha
doğr usu ı zgaranı n) ana şe ması nı ol uşt ur makt a i di. Suri ye ve Mezopot a mya‟da kur ul an
Sel eucus kentl eri i çi n ti pi k bir ni za m ol an yapı adal arı (Insul ae) boyutl arı ar ası ndaki
2: 1 oranı, Sel eucus I Ni cat or t arafı ndan Ant akya‟dan sonra kur ul muş ol an Laodi ceaad- Mar e ( Lazki ye)‟de de kull anıl mı ştır ( De mi r, 1996).
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Sel eukosl ar Döne mi nde ( M. Ö. 300- 64) başkent ol arak kur ul an Ant akya, “Kr al
Yol u” ve Akdeni z- Se merkant uzun mesafeli ti caret yoll arı nı kontrol eden konu mda
i di. Bu nedenl e kentt e ticaret hı zl a gelişti ve kaliteli mall arı n üreti mi kente zengi nli k
kazandırdı. Kı sa za manda Ant akya, geni ş bir al ana hi z met veren i dari ve ti cari kent
hali ne gel di ( Tur gut, 1986).
Kenti n mer kezi nde konu ml andırıl mı ş Agor a-ti caret mekanı, günü müz Ul u
Ca mi çevresi nde bul unma kt aydı. “ Mer kezi ol uşt uracak bi çi mde kur ulan Agor a,
yakl aşı k 160x147 m. ebatl arı nda i di. Belli başlı si vil yapıl ar agora etrafı nda
t opl an mı ştı. Bu döne mde kr alı n ot ur duğu yeri n (saray), kendi ne özgü bir planı yokt u.
Konak denebil ecek büyük bir ev, bu görevi yapar dı. O nedenl e kur uluş çağı nda
Ant akya‟ da bir saraydan bahset me mek gerekir” (Do wney, 1961).
Sel eucos Devl eti ni n başkenti ol manı n ayrı calığı nı t aşı yan şehir gör ke mli
yapıl arl a donatıl mı ştı. Anti okhos Epifanes şehirde su ke meri, Şehir Kurul u bi nası,
Jupit er Kapit oli nus t apı nağı ve daha önceki devl et agorası ndan başka bir de ti caret
agorası yaptırdı. O dönemde sadece Mil et os ve Per ga mon gi bi büyük kentl erde i ki
agora bul unur du. Meyve bahçel eri, muht eşe m yapıları ve anıtl arı il e her kesi cezbeden
şehirde sı k sı k şöl enl er ve oli mpi yatl ar düzenl eniyor du. Başkenti n yakı nı ndaki Def ne
( Daphnei a) vill al arı yl a, caddel eri yl e çok güzel bir yazlı k şehirdi. Şehir sirk, ti yatro,
han, hal k ha ma ml arı, mer mer caddel er, t apı nakl ar, çeşitli heykell erl e s üsl en mi şti.
Bur aya çoğunl ukl a hanedan mensupl arı ve yüksek sosyet e gelirdi. M. Ö. 67 yılı nda
Ki li kya Valisi Mar ki us Reks şehirde bir sirk yaptırdı ( Teki n, 1993).
Agor anı n çevresi nde, dini mekanl ar, ha ma ml ar ve ji mnazyu m gi bi mekanl ar
i nşa edil mi şti.

Mer kezi bir anl a mda fi zi ki ol arak sı nırl andıran Silpi us Dağı

( Habi bneccar) et ekl eri nde i se vill al ar var dı. Kentteki t ü m yapıl arı n yer seçi mi, sosyoekono mi k kesi ml eri n, günl ük yaşa ma göre ol uşt uğu gi bi; mi mari özelli kl eri ne de bu
kesi ml eri n gereksi ni ml eri ve est eti k anl ayı şl arı nı yansıt an; Hel eni z m dönemi mi mari
t ut umu ve anl ayı şı da mgası nı vur muşt u. Taş yapılar, ke merli girişl er ve çoğunl uğu i ki
katlı ol an bahçeli evler, Sel eukosl ar Döne mi ni yansıt an mi mari özelli kl er dir
( Kılı çoğl u, 1998).
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3. 2. 2. Eski ve Doğu Roma İ mparat orl uğu Döne mi nde Ant akya Kent Me r kezi
Ant akya Kenti, İ. Ö. 64 yılı nda Ro ma İ mparat orl uğu‟ nun ege menliği ne
gir mesi yl e, altı n çağı na başl a mı ş ol du. Ro ma medeni yeti ni n Ant akya‟ da daha önce
rastl anıl an i zl eri, Asi nehri üzeri nde bul unan adadaki saray ve circus yapıl arı dır.
İ mparat or August us döne mi nde bahsedil mesi gereken en öne mli ol ay, 4 yıl da
bir t ekrarl anacak ol an ol i mpi yat oyunl arı na başl an ması dır. Ot ono m bi r böl ge hali ne
gel en kent, Ro ma İ mparat orl uğu Döne mi nde ul aşı m açı sı ndan çok öne mli bir yere
sahi p ol muş; Doğu il e kur duğu güçl ü, ti cari, ekono mi k ve si yasi ilişkiler sonucu
kazandı ğı yapı il e ti cari ekono mi k yaşa mı, daha da canl an mı ş ve nüf usun art ması na
neden ol muşt ur. Bu döne mde nüf usun

300 000 - 600 000 ci varı nda ol duğu

kaynakl ar da belirtil mi ştir.
M. S.

1.

yy. da

Ant akya,

yüzöl çü mü

ve

nüf us

bakı mı ndan

Roma

İ mparat orl uğunun üçüncü; Ro ma, İskenderi ye ve Kt epsi phon‟ dan sonra dünyanı n 4.
büyük şehri ydi.
Ro ma Çağı‟nda, nüf usu yüz bi nl eri bul an bir kent ol arak i mparat orları n
gözdesi hali ne gel mi ş ve I V. yy. da yaşa mış ol an ünl ü t ari hçi Amma ni anus
Mar celli nus‟ un “... dünyada hi ç bi r kent, ne t oprakl arı nı n bereketi ne de ti carett eki
zengi nli ği bakı mı ndan bu kenti geçe mezdi ” dediği Ant akya, Anti k Çağ‟ da Doğu’ nun
Kr ali çesi ( Ori entis Api cem Pul crum) l akabı yl a anıl mıştır ( Do wney, 1961).
Hı risti yanlı ğı n Kudüs dı şı nda il k defa Ant akya‟ da yayıl mı ş ol duğu, M. S. 3436 yıll arı nda St. Paul, St. Bar nabas ve St. Pi erre‟i n Ant akya sokakl arı nda vaazl ar
ver di ği kaynakl ar da belirtil miştir. Hz. İsa‟ ya i nananl ara “ Hı risti yan” i smi il k kez
burada veril mi ştir.
Sel eukosl ar Döne mi nde t icari mer kez hali ne dönüşen kent, bu döne mde de bu
özelli ği ni sür dür mekl e beraber, ticari al anda bir yoğunl aş ma göst er medi.
Ma navl ar, balı kçıl ar, kunduracıl ar, odun satı cıları gi bi küçük esnaflar;
döne mi n et ki n sosyal grupl arı nı ol uşt uran t üccar ve zanaat karl ardı. Zi ra döne mi n
yöneti cisi ol an ve sadece Ro ma İ mparat or una karşı sor u ml u ol an Pr ecurat ör‟e yakı n
ol an birt akı mt üccarl ar, esnaf ve zanaat karl ardan ver gi t opl uyor du. As keri araç- gereç
üret mek üzere i mal at hanel er kuran esnaf, ür ünleri ni doğr udan hal ka sat makt a i di.
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İ mal at hane ol mayı p evl erde üretilen ür ünl er de, evl eri n önl eri ne kur ul an t ezgahl ar il e
satılı yor du.
Bu döne mi n en öne mli i mar f aali yeti kenti boydan boya geçen ve 2 Ro ma Mi li
(1 Ro ma Mili =1478 m. ) uzunl uğunda ol duğu Ma lal as‟t an öğrenil en, ünl ü “ Kol onadlı
Cadde”ni n i nşası dır ( Downey, 1961). Hel eni sti k Çağ kentl eri nde bir yenili k ol arak
ort aya çı kan, ancak Doğu oriji nli bir fi kir gi bi görünen kol onadlı caddel er, Yunan ve
Ro ma dünyası nda pek rağbet gör müşt ür. Döşe mesi mer mer kaplı ol an bu caddeni n
kol onadl arı Ti beri us Cl audi us za manı nda (İ. S. 12- 37) t a ma ml an mı ştır. Birbiri ni di k
ol arak kesen i ki ana aksın kesiş me nokt ası na, üzeri nde i mparat or Ti beri us‟un heykeli
bul unan Tet rapyl a di kil di. Cadde br onz heykell erl e, kol onadl ar da mozai kl erl e
süsl endi. Caddeni n yol kı s mı nı n geni şli ği 9. 60 m., i ki t arafı nda yer al an kol onadl ar i se
10‟ar m. geni şli ği nde i di. Bu caddeni n i nşaasından sonra, caddeni n i ki t arafı nda
gelişen mahall el er sayesi nde kent büyüdü ve nüfusu arttı ( De mi r, 1996). Kaynakl ara
göre dünyada sokak aydınl at ması il k kez bu cadde üzeri nde uygul an mı ştır.
Ti cari yapıl arı n, za man içi nde kenti n t ü müne yayıl ması yl a beraber, mer kez
al anı geni şl e mi ştir. Kol onatlı Cadde üzeri nde yer al an Val ens For u mu‟ nun güneyi nde
bul unan Büyük Altı n Kilise, mer kezdeki en öne mli di ni yapı i di. Yapı, sekizgen pl an
üzeri ne i ki katlı ol arak i nşa edil mi ştir.
Kol onatlı Caddeni n, adadan gel en yoll a kesişti ği al anda yer al an Valens
For u munun mi marisi de aynı özelli kl eri göst erir. Bi r kı s mı ört ül ü ol an meydanı n, üst ü
açı k böl ü münü çevrel eyen porti kl eri n süt unl arı mer merl e, döşe mesi mozai kl e
kapl andı. Yerl eşi m al anı büyür ken ada ve mer kez arası ndaki bağl antıyı sağl ayan
köpr ü, strükt ür ol arak güçl endiril di, geni şl etil di ve üst ü kapandı ( Kılı çoğl u, 1998).
Ro ma İ mparat orl uğu döne mi nde İ mp. Traj anus, Daphne ( Har bi ye)‟den kent e
su getir mek i çi n Tr aj an s u ke meri ni yaptır mı ştır. Tr aj an su ke meri ni n 9 m. li k bir
böl ü mü eski kentt e gecekondu dur u mundaki Bağrı yanı k mahall esinde ayakt a
dur makt adır ( Asarcı klı, 1989). Kentt e il k drenaj sist e mi de yi ne bu döne mde; Sil pi us,
bugünkü adı il e Habi b Neccar Dağı‟ndan kent e kadar, İ mp. Ti beri us t arafı ndan
yaptırıl mıştır.
Ro ma ve Bi zans İ mparat orl ukl arı nı n Ant akya‟ ya, doğunun bu ünl ü ve öneml i
kenti ne göst er mi ş ol dukl arı il gi, kenti n çok sayı da yeni yapıl arl a donatıl ması na ve bu
sayade i htişa mı nı n bir kat daha art ması na neden olmuşt ur ( Do wney, 1961).
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3. 2. 3. Depre ml er
Tari hi boyunca birçok depre me mar uz kal mı ş Ant akya Kenti‟nde özelli kl e
Sel eucos ve Ro ma Döneml eri ni n çok huzursuz geçti ği söyl en mekt edir. Depre ml eri n
yanı sıra sal gı n hast alı kl ar, ayakl an mal ar, kıtlı k; şehri n dönü m nokt al arı nı meydana
getiren birt akı m ol ayl ardır. Teki n‟i n “ Hat ay Tarihi ” adlı kit abı nda belirtilene gör e;
özelli kl e beş büyük depre mi n Ant akya‟ yı, Def ne ya da bugünkü adı il e Har bi ye‟ yi ve
Sel eukei a Pi eria‟yı yerl e bir etti ği söyl en mekt edir. Bunl ar dan en büyüğü 29 Ma yı s
526 akşa mı meydana gelmi ş, şehirde f esti val ol duğu i çi n şehri n nüf usu zi yaret çil erl e
art mı ş ve depre m, akşam ye meği esnası nda meydana gel di ği i çi n 250. 000 ki şi can
ver mi ş, Def ne ve Sel eukei a Pi eria da yerl e bir ol muşt ur. Henüz i ki sene geç mi şken
528 yılı nda meydana gelen bir depre ml e, kı s men t oparl anan kent yeni den yerl e bir
ol muş ve 500 kişi can ver mi ştir.
3. 2. 4. İsl a m Dünyası nda ve Türki ye Cu mhuri yeti Ol uş u m Süreci nde Ant akya
Ke nt Merkezi
Hz. Muha mmed‟i n öl ümünden sonra başl ayan Ar ap i stilası, on yıl i çi nde
İran‟ı n yanı sıra Bi zans‟ın doğu eyal etl eri ni de Ar ap haki mi yeti ne alırken, 634 yılı nda
Ar apl arı n Bi zans t oprakları na gir mesi yl e, hi creti n 17. yılı nda Ant akya da Ar apl ara
tesli m ol du.
Bu ol ay il e, dokuz asırdan bu yana deva m eden ve Ro ma İ mpar at orluğu
döne mi nde Doğunun Kr ali çesi ol arak anıl an, i mparat orl uğun Doğu sı nırında öne ml i
bir askeri üs, bir kült ür ve ti caret mer kezi ol an Ant akya „ nı n t ari hi nde bi r döne m
kapan mı ş, asırl ar boyu Ro ma ve Bi zans kült ür ü yanı nda, Hı risti yanlı k il e yoğur ul muş
ol an mahalli özelli kl eri n, İsl a m medeni yeti il e karış ması ndan meydana gel en bugünkü
İsl a mkenti karakt erl eri nin ol uş ması na neden ol acak yeni ve uzun bir dönem açıl mı ştır
( De mi r, 1996).
Hı risti yan ca mi ası i çi n cazi besi ni dai ma kor uyan şehri n t ekrar el e geçirilmesi
vazgeçil mez bir r üya ol muş ve bu r üya; kenti n bir asır Bi zans ve i ki asıra yakı n bi r
süre Haçlı Prensli ği hakimi yeti ne gir mesi yl e bir anl a mda gerçekl eş mi ştir.
Haçlıl ar döne mi yl e kesinti ye uğra makl a birli kt e Sel çukl ul ar ( 1085- 1097) ve
Me ml ükl eri n ( 1268- 1517) i daresi altı nda, kent hı zlı bir Tür kl eş me süreci i çerisi ne
gir mesi ne rağ men, sürekli savaşl ar mer kezi n eski canlılı ğı nı kazan ması nı engell edi.
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Haçlıl ar döne mi nde Venedi k ve Cenevi zlilere tanı nan ayrı calı kl ar kent mer kezi ne
ticari bir akti vit e kazandır mı şsa da, bu uzun s üreli ol madı. İsl a ml aştır ma ve
Tür kl eştir me çabal arı dur gun bir yapı ya sahi p ol an kent mer kezi nde, bir kiliseni n
Habi bneccar Ca mii‟ne dönüşt ür ül mesi ni n hari ci nde, mi mari ür ünl er de somutl aş madı.
Os manlı İ mparat orl uğu döne mi nde ( 1517- 1918), kenti n İst anbul‟a uzak ol ması
ve Mı sır fet hi nden sonra askeri öne mi n de kaybedil mesi, ayrı ca kenti n Ortadoğu‟ da
bul unan büyük geçi ş yol ları nı n dı şı nda kal mı ş ol ması gi bi fakt örl er sonucu Ant akya
kenti; kendi hali nde, küçük ve öne msi z bir kasaba ol arak yaşa mı ştır.
Tari hl erde,

Os manlı

Ant akya‟sı

hakkı nda geni ş ve det aylı

rastl anmayı şı nı n nedeni , Sel eucus‟l ar döne mi nde başkent,

Ro ma

bil gilere

döne mi nde

i mparat orl uğun doğu sı nırları nı kor uyan bir ser had kenti, Ro ma ve İskenderi ye‟ den
sonra i mparat orl uğun üçüncü büyük metr opol ü olan “ Doğunun Kr ali çesi ”ni n, çağl ar
içi nde deği şen koşull ar nedeni yl e, Os manlıl ar döne mi nde, askeri ve ekonomi k açı dan
eski öne mi ni kaybet mi ş, nüf usu azal mı ş, neti ce ol arak eski döne ml er deki i htişa mı nı
yitiren gör müş geçir mi ş büyük bir kentt en küçük bir kasaba haline gel mi ş
ol ması ndandır ( De mi r, 1996). Fr ansı z mandası altı nda i ken İskender un Sancağı ve
Havalisi adı il e bili nen kent, At at ür k t arafı ndan Tür ki ye Cu mhuri yeti‟ne katıl ması yl a
birli kt e; At at ür k‟ ün, t ariht e üzeri nde kur ul an Hatt ena Kr allı ğı ndan esi nlenmesi yl e
“ Hat ay” i s mi ni al mı ştır. Cu mhuri yet döne mi nde yakl aşı k 27. 000 ol an kent nüf usu,
günü müzde 200. 000 ci varı nda ol up kült ürel, sosyal ve ti cari yöndeki gelişmel eri hı zl a
taki p et mekt edir.
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Şekil 3. 4. 1906 Yılı nda Yayı nl an mı ş Bir Seyahat Rehberi nde Ant akya ve
Yakı n Çevresi ( De mi r, 1996)
Kentt e bul unan Çer kez göç menl eri n, Asi Nehri‟nin Batı yakası na yerl eştiril me
kararı il e kent,

nehrin karşı

yakası nda geliş meye başl adı.

Kent

Tür ki ye

Cu mhuri yeti‟ne geç meden önce Fr ansı zl ar‟ı n eli ndeyken, mer kezde yani caddel er
açıl mı ş böyl eli kl e kent e ekono mi k bir canlılı k kazandırıl maya çalışıl mı ştır. Ti cari
yapıl arı n üst katl arı konut i şl evi ne açıl mı ş böyl eli kl e yeni bir sosyal yapıl an ma
öngör ül müşt ür. Geliş mekt e ol an yeni kentt e ( As i Nehri‟ni n batı yakası nda), i dari ve
ka musal i şl evl eri getirme k üzere P. T. T., Bel edi ye, müze ve Meclis ( Gündüz
Si ne ması) bi nal arı i nşa edil mi ştir.

Şekil 3. 5. Ant akya‟nı n Anti k Çağ‟ daki Yayılma Al anı ( De mi r, 1996)
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Şekil 3. 6. Kenti n Çarşıl ar Böl ü münde Esnafı n Dağılı mı nı Göst eren 1936 Tari hli Pl an.
Kenti n Ana Ekseni Ol an Kurt ul uş Caddesi‟ni n Henüz Açıl ma mı ş Ol duğu Gör ül mekt e
( De mi r, 1996).

Şekil 3. 7 . Ant akya‟ daki Belli Başlı Yapıl arı Gösteren 1931 Tari hli Pl an
( De mi r, 1996).

28

Resi m 3. 1. Yüzyılı n Başı nda Asi Kı yıl arı

Resi m 3. 2. Eski Köpr ü ve Me ydan

Resi m 3. 3 Asi‟den Taş Köpr üye Bakı ş

Resi m 3. 4. Köpr üden Gündüz Si ne masını n Gör ünüşü
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3. 3. Böl üm Sonuçl arı
Ant akya kenti nde bu derece koz mopolit bir yapı ol uşu muna r astl an masını n
sebebi şüphesi z kenti n tari hi boyunca birçok devlet tarafı ndan yerl eşi m merkezi
ol arak kull anıl ması dır. Şehircili k il kel eri ni n ilk kez uygul andı ğı döne mde, şehri
boydan boya kesen t ari hi Kol onadlı Cadde‟ ni n günü müzde Kurt ul uş Caddesi adı il e
hal a var ol ması, caddenin ne kadar öne mli bir aks t eşkil etti ği ni n göster gesi dir. O
döne mde ol uşt ur ul muş ızgara pl an şe ması, i kli m açı sı ndan çok öneml i bi r et ki
sağl a makl a kal ma mı ş aynı za manda kenti n kurul uşu i çi n de çok başarılı bir pl an
şe ması ol uşt ur muşt ur. Ne yazı k ki bu ı zgara pl an, günü müzde çok f azl a kor unabil mi ş
dur u mda değil dir.
Kenti n bir za manl ar başkent ol ması, kenti n ki ml i ği açı sı ndan çok öne mlidir.
Bu sayede kent gör ke ml i yapıl arl a donatıl mı ş, bi rçok devl eti n el e geçir mek i st edi ği
bir kent hali ne gel mi ştir. Ti caret yol unun üzeri nde ol ması il e çarşı ol gusunun daha o
za manl ar da ol dukça gelişti ği kent, günü müzde hala bu özelli ği ni kor u makt adır.
Kent e Ro malıl ar‟ı n gel mesi; kenti n bugünkü ki ml i ği ni n ol uşu munda şüphesi z
çok öne mli bir fakt ör dür. Kenti n birçok yeri nde Ro ma i mzal arı na rastl an makt adır.
Eşsi z güzelli kt eki mozai kl er, bunl arı n ör nekl eri nden biri dir ve bu mozai kl eri n
ser gil endi ği Ant akya Mozai k Müzesi; dünyanı n 3. büyük mozai k müzesi ol ma
ünvanı na sahi p ol muşt ur. Resi m ol gusunun başl angı cı sayıl an bu eserler, döne m
hakkı nda fazl aca bil gil er ver mekt e ve günü müze ışı k t ut makt adır.
Di ni açı dan da çok öneml i bir yere sahi p ol an Ant akya Kenti, Hı risti yanlı k
is mi ni n il k kez geçti ği kent ol ma özelli ği ni taşı makt adır.
Ne yazı k ki Ant akya‟ nı n Anti k Çağ‟ daki yoğun yerl eşi mi nden, gör ke mli
tari hi nden günü müze pek f azl a bir yapı kal mamı ş, depre ml er ve sonrası nda çı kan
yangı nl ar,

Doğu- Batı

arası nda ti cari

ve askeri

üs ol arak dönemi n güçl ü

i mparat orl ukl arı nı n gözdesi ol ması ndan dol ayı deva mlı akı nl ara uğra ması yüzünden
bir çok değerli yapı yok ol muşt ur. Günü müze dek gel ebil en yapıl ar, St. Pi erre
Ki lisesi, Char oni on Anıtı, Ant akya Kal esi, Traj an Su Ke merl eri, Demi r Kapı,
Günahkarl ar Ha ma mı ‟ dır. Har bi ye ya da Anti k Çağ‟ daki adı il e Daphne de hal a
var ol makl a birli kt e, kazılardan ort aya çı kan eserlerl e ve pek az yapı yl a geç mi şe ı şı k
t ut abil mekt edir. Ant akya Eski Evl eri yok ol maya yüz t ut makt adır.
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4. BÖLÜM: ANTAKYA’ NI N Mİ MARİ Bİ ÇİMLENİ Şİ

Ant akya mi marisi ni bi çi ml endiren et menl eri n başı nda yerl eşi m al anı nı n
t opoğrafi k yapı sı, i kli m ve yaşa ma bi çi mi gel mekt edir. Sı caklı k, yağı ş reji mi, r üzgar
gi bi i kli m koşull arı yanında böl ge hal kı nı n gel enek ve görenekl eri, Ar ap ül kel eri ne
yakı nlı kt an et kil enen yaşa ma bi çi mi, konut mi marisi ni belirl eyi ci özelli klerdir. Bu
ort ak özelli kl er, eski kentte yer al an t üm konutl arın mi maril eri nde gör ül mekt edir.
4. 1. Doğal Veril eri n Bi na Bi çi mi ne Et ki si
Mi mari ni n ol uşu munda t opoğraf yanı n ve i kli m koşull arı nı n çok öne ml i bi r
rol ü var dır. Bu f akt örl erin değerl endirilerek ol uştur ul duğu kent mi marisi, geç mi ş ve
günü müz koşull arı nda i ncel enecektir.

4. 1. 1. Topoğraf ya
Anti k çağ Ant akya kenti ni n yerl eşi m pl anı nda sokakl ar ve sokakl arda
bul unan yapıl ar; Asi Nehri boyunca, özelli kl e akşa m üzerl eri esen me lte me yön
verecek şekil de yerl eştiril miştir. Yapıl ar %10- 15 eği mli arazi de konu ml andırıl mı ş;
yapıl ara su dağıtı mı i se, eği mi %20’ ni n üzeri nde ol an arazi de kurul muş s u
deposundan sağl an mı ştır. Anti k çağ Ant akya kent i ni n pl anl arı na bakıl dı ğı nda, konut
yerl eşi ml eri nde eği mli arazil eri n kull anıl dı ğı gör ülme kt edir.
Tarı m al anl arı, bahçel er, s por al anl arı daha az eği mli al anl ara, t opoğr af yada
fazl a deği şi kli k yap madan al anı n i zi n ver di ği şekil de uygul andı ğı gör ül mekt edir.
Me zarlı k, kı şl a, konut alanl arı ndan uzak ve daha eği mli arazi de konu ml andırıl mı ştır.
Ari st okratl arı n vill al arı, kent e haki m ol abil ecek şekil de %15- 20 eği mli alanl ar dadır.
Asi

Nehri

yat ağı

boyunca

bahçe

ve t arı m al anl arı

( Sahilli oğl u, 1999).
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konu ml andırıl mı ştır

Bugün Kurt ul uş Caddesi adı yl a bili nen Anti k Çağ’ı n Kol onadlı Caddesi;
ticareti n yapıl dı ğı al anl arı barı ndır makt a, caddeyi di k kesen sokakl ar arasında kal an
adal arda evl er, meydanl ar, çeş mel er bul un makt adır.
Kanali zasyon ve atı k su pr obl e ml eri, en başt an eği mi n sağl adı ğı kol aylıkl a
çözü ml en mi ştir. Bu sul arı kentt en bir an önce uzakl aştır mak i çi n i nşa edilmi ş ol an s u
ke merl eri, sokakt a bul unan arı kl ar ve su t opl anan havuzl ar, hal kı n sağlı ğına t ehli ke
arz edecek bir dur u m yarat madan sağlı klı bir alt yapı kur ul ması nı sağl a mı ştır.
Deri nli ği 10- 15c m. arası nda ol an arı kl ar, çok f onksi yonel dir ve sokak
te mi zli ği ni başarılı bir biçi mde sağl a mı ştır. Konutl arda i ç me suyu ve kanali zasyon
pr obl e ml eri en başt an çözü ml en mi ştir.
Hal kı n t opl u ol arak kull anabil ecekl eri yerl erden agora, oli mpi yat oyunl arını n
düzenl edi ği al anl ar, a mf i ti yatro, mabetl er ve f orum; %10- 15 eği me sahi p arazi de
konu ml andırıl mı ştır.
4. 1. 1. 1. Günü müz de Topoğraf yanı n Bi na Bi çi mleni şi ne Et kil eri
Günü müz Ant akya’sı nda Güneybatı dan esen haki m r üzgar, yerl eşi mde baz
alı nma mı ş ve yapıl ar, yüksek bi nal ar şekli nde al ana yerl eştiril mi ştir. Eği ml i al anl ar
daha çok gecekondu yerl eşi m böl gesi ol arak kull anıl mı ştır. Kontrolsüz t arı msal
faali yetl eri n çoğu da eği mli al anl ar da yapıl makt adır. Konut al anl arı Asi Nehri
boyunca ve düz al anl arda yayılı m göst er mekt edir. Ti caret ve sanayi al anları, şehir
dı şı nda ve genel de veriml i t arı m al anl arı nda konu ml an mı ştır. Kanali zasyon, i ç me
suyu, el ektri k gi bi alt yapı hi z metl eri kenti n her köşesi ne ul aş mı ş, bugün içi n yet erli
ol sa da, il erisi i çi n yeni pr oj el er gerek mekt e ol duğu t espit edil mi ştir. Yeni yapı
al anl arı, sit e ti pi yerl eşiml er genel de, t arı msal pot ansi yeli yüksek al anl arda gelişi m
göst er mekt edir. Özelli kle Ant akya- Har bi ye yol u üzeri nde yapıl an bi nalar, eği mli
arazi üzeri nde alt yapı sı ol mayan yerl erde konu mlanmakt adır. Ti caret, sanayi, konut,
sosyal hi z met bi nal arı ve şehir dı şı nda yeni ol uşt urul an t opl u yerl eşi m al anl arı i çi n,
tarı ma el verişli arazil er imar a açıl mı ştır.
Anti k çağda kenti n %40’ı konut, %20’si ti caret al anl arı i ken günü müzde bu
oranl ar sırası yl a %62 ve %25’tir. Açı k ve yeşil alanl arda anti k çağa göre büyük bi r
geril e me söz konusudur. Anti k çağda daha çok eği mli al anl ar kull anılırken, bugün
düz ve düze yakı n al anl ar kull anıl makt adır ( Sahillioğl u, 1999).
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4. 1. 1. 2. Yeni Kent Merkezi ni n Mi mari Bi çi ml eni şi
Ant akya kenti bugün, eski kent mer kezi ve yeni kent mer kezi ol arak i kili bi r
yapı göst er mekt edir. Yeni kent, yeni yapıl aş ma ile bi çi ml enirken, gel eneksel doku
hı zl a t ahri bat a uğra makt adır. Yeni ekono mi k i şlevl eri n ol uş ması, sosyal kesi m ve
mesl ek gr upl arı nı n far klılaş ması il e mer kezdeki yapıl ar bu hareket e dirense de, yeni
yapıl aş ma il e özgün yapısı nı kaybet mekt e ve yozl aş makt adır. Kent mer kezi, al anı n
dar gel mesi ve i şl evl erin yoğunl aş ması sonucu, yeni mer keze doğr u kay makt adır.
Yapıl aş ma, yeni i şl evl ere ve bu i şl evl eri n ol uşt ur duğu sosyal kesi ml ere cevap
verecek yüksek katlı bl okl ar hali nde ol uş makt adır.
Tari hi Kol onadlı Cadde’ni n yeri ne Fr ansı zl ar döne mi nde açıl an KuzeydoğuGüneybatı yönünde uzanan Kurt ul uş Caddesi ve bu caddeyi di k ol arak kesen Ke mal
Paşa Caddesi, li neer bir aks ol uşt ur makt a; Ke mal Paşa Caddesi’ni n Kuzey
böl ü münde Os manlı Döne mi si vil yapıl arı bul un makt adır. Kenti n kur ul uşunda
uygul an mı ş ol an “ı zgara pl an” ör neği; eski merkez al anı nda kaybol muş, or gani k
doku ege men hal e gel mi ştir.
Es ki kent mer kezi ni n mi mari sı nırl arı; Asi Nehri’ni n Doğusunda kal an
Ul uca mii ve çevresi, Ul uca mii il e sonl anan Hürriyet Caddesi, Asi Nehri’ni di k kesen
Ke mal Paşa Caddesi ve bu caddeden Kuzeye doğr u uzanan Çı krı kçı ve Uzunçarşı
Sokakl arı etrafı nda gelişen gel eneksel Ant akya Çarşısı, t ari hsel süreç i çerisi nde
Kol onatlı Caddeni n değiş mesi yl e ol uşan Kurt uluş Caddesi, ni hayeti nde Ul uca mii,
Ke mal Paşa ve Hürri yet Caddel eri arası nda kal an al anı içerir.
Asi Nehri’ni n Batı yakası nda kal an ve 1930’l u yıll arda ol uş maya başl ayan
yeni mer kez i se ( Resi m 4. 1); Bel edi ye Meydanı etrafı nda bul unan P. T. T., Ziraat
Bankası, başl angı çt a meclis ol arak i nşa edilse de günü müzde Gündüz Si ne ması
( Resi m 4. 2) ol arak bili nen yapı ve Müze ile i dari mer kez nit eli ği ni taşı maktadır.
Es ki

Kent

Mer kezi nde konut ve ti caret al anl arı, mer kezi Doğu- Batı

isti ka meti nde birbiri nden ayıran Ke mal Paşa Caddesi üzeri nde bul unur. Asi
Nehri’ni n Batı kı yısı nda yer al an Yeni Mer kez al andaki yapıl arı n çoğunl uğunu i se
i dari yapıl ar ol uşt ur ur. Cu mhuri yet Caddesi üzeri nde ve P. T. T. bi nası aksı nda
ol uşt ur ul an yüksek katlı yapıl arı n ze mi n katl arını ti cari yapıl ar, üst katları nı i se,
konutl ar i şgal eder. Bel edi ye Bi nası nı n batısı nda, Adnan Menderes, Karaoğl anoğl u
ve Cu mhuri yet Caddel eri arası nda kal an büyük bir parsel üzeri nde, yapı mı bel edi ye
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tarafı ndan yür üt ül en i ş mer kezi yer alır. Eski Mer kez ti caret ve konut un bi rli kt eli ği ni
kor ur. Uzun Çarşı, Çı krıkçı Sokakl arı ve Ul u Ca mii önündeki ti cari mekanl ar, üst
katl arı nı bür o mekanl arı ol uşt ur ur. Hürri yet Caddesi üzeri nde ot el ve vergi dairesi
yapıl arı bul unur.

Resi m 4. 1. Meydanı n Eski gör ünüşü

Resim 4. 2. Gündüz Si ne ması

4. 1. 2. Sokak, Parsel ve Yapı İlişki si
Ul u Ca mii Meydanı etrafı nda 1940’lı yıllara kadar gelişi mi ni sür düren eski
mer kez, Os manlı Dönemi mi mari i zl eri ni t aşıma kt aydı. Bu yıll ardan s onra, Asi
Nehri’ni n di ğer kenarı nda kal an Bel edi ye Meydanı etrafı nda i nşa edil en i dari bi nal ar,
taş mal ze meni n kull anılması yl a, mer kez al anı n sil ueti ni fazl aca boz ma mı ştır.
Es ki Mer kezdeki bi nal arı n eski yapıl aş mal arı, kenti n ho moj en sil ueti ni pek
boz ma mı ştır. Genel de i nsani boyutl ar varlı ğı nı sür dür ür gör ün mekt edir. Ancak bu
sil uet, Eski Mer kezde; yer yer Ke mal Paşa, Hürri yet Caddel eri ve Ul u Ca mi i
Me ydanı nda, Yeni Mer kezde i se; Cu mhuri yet Caddesi üzeri ne i nşa edilen yüksek
katlı yapıl ar t arafı ndan bozul makt adır. Tek katlı yapıl ar, Eski Mer kezde Ke mal Paşa
Caddesi’ni n Habi b Neccar Ca mii ve Çankaya Sokakl arı arası nda kal an al an ve
Çı krı kçı Sokak başl angı cı nda yer al makt adır ( Kılıçoğl u, 1998).
Yeni mer kezde bul unan i dari yapıl ar, Ul u Ca mii duvarı na bitişi k i nşa edilen
ticari mekanl ar, Ul u Cami i ve Ke mal Paşa Caddel eri ni n ar ka böl ü münde kal an
konutl ar,

Ke mal

Paşa Caddesi üzeri nde bul unan birkaç yapı ve Os manlı

Döne mi ndeki ti cari mekanl ar, i ki katlı ol arak i nşa edil mi ştir. Vali Konağı, Yeni
Mer kezde bul unan S. S. K. ; Ul u Ca mii Meydanı, Ke mal Paşa ve Kurt ul uş Caddel eri
üzeri nde bul unan bazı yapıl arsa üç katlı ol arak i nşa edil mi ştir. Ancak Ke mal Paşa ve
Hürri yet Caddel eri üzerinde bul unan yapıl arı n çoğu 4- 5 katlı ol up, 6 ve daha yüksek
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katlı ol an yapıl ara yeni mer kezde r astl anmakt adır. En yüksek yapıl ar, Yeni mer kezde
At at ür k Caddesi üzeri nde bul un makt a ol up bunl ar; 8 katlı ol an Büyük Ant akya Ot eli
ve 9 katlı ol an Bel edi ye Bi nası’nı n ar kası ndaki i ş me kezi yapıl arı dır. Eski dokuda kat
adedi i nsani boyutl arda ol makl a birli kt e, ol uşan boşl ukl arı n yeri ne yazı k ki yüksek
yapıl aş maya mar uz kal makt adır.
Asi Nehri’ni n Doğu kı yı sı nda kal an eski merkez al andaki yapı ni zamı ,
Os manlı Döne mi şehircili k anl ayı şı nı yansıt mayı sür dür ür. Ke mal Paşa, Hürri yet ve
Kurt ul uş Caddel eri arasında kal an al anda konut yapıl arı var dır. Bunl ar 150- 200 m²
arası ndaki parsel büyükl ükl eri ne sahi p arsal ar üzeri ndedir. Or gani k bir dokuya sahi p
ol an bu al andaki yapıl ar, bitişi k ni za mdadır. Dar veya çı k maz sokakl ar dan gi ril en ve
çoğunl uğu konut ol an bu yapıl ar, avl ul u ve bahçelidir ( Kılıçoğl u, 1998).
Perakende ti careti n ege men ol duğu hi z met yapıl arı nı n bul unduğu eski
mer kezde, ticari mekanl ar Os manlı Döne mi mi mari izl eri ni sür dür mekt edir.
Asi Nehri, Uzun Çarşı ve Ke mal Paşa caddel eri arası nda kal an, Os manlı
Döne mi ’ ne ait ol an ve ti caret mekanı ol arak kull anıl an hanl ar ve bedest enl eri n
ol uşt ur duğu sokakl ar da bir biri ni di k kes mekt edir. Bu yapıl arı n çevre duvarl arı
üzeri ne, büyükl ükl eri 10- 30 m² arası nda deği şen dükkanl ar, bitişi k ni za mda i nşa
edil mi ştir.
Kent mer kezi ni n dörtt e biri ni kapl ayan Ar asta, munt aza m ol mayan bir
dokudadır ve bazı

yerl erde 1

metreyi

bul mayan sokakl arı il e mer kezi n

Kuzeydoğusuna doğr u yayılır. Ar ast ada dükkanl ar, Köşker Sokak il e Uzun Çarşı
Sokağı nda yoğunl aşarak, sokakl arı n i ki t arafı na di zil mi ştir. Genel de 2- 4 met re
geni şli kt e ve 5- 8 metre deri nli kt e ol an dükkanlar bitişi k ni za mdadır. Dükkanl arı
kesen sokakl ar arası nda kal an al anl ar, 8- 16 metre uzunl uğunda küçük bl okl ar
ol uşt ur makt adır ( Kılı çoğlu, 1998).
Es ki kent mer kezi denilen; Kurt ul uş, Ke mal Paşa ve Uzun Çarşı caddeleri
arası nda kal an ve aral arda konut yapıl arı na rastl ansa da çoğunl uğu ti cari yapıl ar dan
ol uşan al an; far klı parsel büyükl ükl eri ne sahi p bir al andır. Konut al anl arı nda ol duğu
gi bi bu al anda da or gani k bir doku göze çar par. Yapıl arı n bitişi k ni za mda yapıl mı ştır.
Ke mal Paşa Caddesi üzeri nde bul unan yapıl ar da aynı şekil de bitişi k ni zamda, büyük
parsell er üzeri nde bul unma kt adır.
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Asi Nehri’ni n Batı kı yı sı nda yer al an yeni mer kez al andaki yapı ları n
çoğunl uğu t aştır. Bu al an üzeri ndeki P. T. T., Bel edi ye, Müze ve Zi raat Bankası
yapıl arı, büyük parsell er üzeri nde ve ayrı k ni za mdadır. At at ür k Caddesi ve Asi Nehri
arası nda kal an al andaki bugün Gündüz Si ne ması ol an Esli Parl a ment o Bi nası ve
Sabahatti n Adalı Evi ayrı ni za mda ve büyük parsell er üzeri nde ol uştur ul muşt ur.
Hürri yet Caddesi üzeri nde bul unan ot el ve ver gi dairesi yapıl arı da geni ş parsell er
üzeri nde, bitişi k ni za mdadır ( Kılıçoğl u, 1998).
Asi Nehri’ni di k kesen Ke mal Paşa Caddesi üzeri nde bul unan yapıl arı n çoğu
bet onar me ol sa da, bu dokunun Çankaya Sokak ve Kurt ul uş Caddesi arası nda kal an
böl ü mde bul unan ve Os ma nlı Döne mi ’ ne ait olan bir di zi ti cari yapıl arsa yı ğ ma
ol arak yapıl mı ştır.
Ke mal Paşa, Hürri yet ve Kurt ul uş Caddesi arası nda kal an al anda ve Kurt ul uş
Caddesi üzeri nde bul unan bi nal arda; ze mi n katlar t aşt an kagir, biri nci katl ar i se
ahşapt an yapıl mı ştır. Taşt an kagir ol an yapı nı n harç mal ze mesi ku m ve kireçtir.
Ahşap katı n i skel eti de ahşap çat kılı, çat kı aral arı t uğl a il e ör ül mek sureti yle üzerl eri
sı valı dır.
Hanl arı n ve bedest eni n bul unduğu al andaki yapıl arı n t ü mü t aşt an ve kagirdir.
Bu al anl a Kurt ul uş Caddesi arası nda kal an al anda üç bi nanı n hari ci nde t ü m bi nal ar
yı ğ madır. Hürri yet Caddesi ve Ul u Ca mii Me ydanı üzeri ndeki yapıl arı n t a ma mı
bet onar medir. Yeni kent mer kezi nde Bel edi ye Meydanı etrafı nda bul unan bel edi ye,
P. T. T., Ziraat Bankası, Gündüz Si ne ması ve Adalı Evi’ni n yapı gereci t aştır. Bu
bi nal arı n dışı nda kal an t üm bi nal ar bet onar medir (Kı lı çoğl u, 1998).
Kurt ul uş, Ke mal Paşa ve Uzun Çarşı caddel eri arası nda kal an mer kez alan;
çoğunl uğunu ti cari yapıları n ol uşt ur duğu, yer yer aral arı nda konut yapıları nı n da
bul unduğu f ar klı parsel büyükl ükl eri ne sahi p bir al andır. Konut al anl arındaki gi bi
burada da or gani k bir yapı nı n ol duğu, yapıl arı n bitişi k ni za mda i nşa edil diği gör ül ür.
Ke mal Paşa Caddesi üzeri nde bul unan, yapıl ar büyük parsell er üzeri nde, bitişi k
ni za mdadır ( Kılı çoğl u, 1998). Sit al anı nı ve çalış ma al anı nı göst eren harit a, Şekil 4. 1
ve 4. 2’ de veril mi ştir.
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4. 2 Sosyal Veril eri n Bi na Bi çi ml eni şi ne Et kil eri
Kentl eri n bi çi ml eni şl eri ni et kil eyen birçok f akt ör var dır. Bu f akt örl er yal nızca
kenti n sosyo-ekono mi k yapı sı nı değil, mi mari yapıl aş ması nı da et kile mekt edir.
Kenti n mi mari bi çi ml enişi ni et kil eyen en öne mli f akt ör, şüphesi z sosyo-ekono mi k
fakt ör dür.
Mi mari yi belirleyen başlı ca unsurl ar, ekono mi k deği şi kli k; t eknol oji deki,
mal ze medeki, sosyal yapı daki deği şi kli k ol arak özetl enebilir. Mi mari, sosyoekono mi k yapı daki değişi kli ği n ort aya çı kar dığı sayı sı z sor un ve yeni t ekni k
i mkanl ar dan yararl anmak sureti yl e t opl um r efahı na yönel mek zor undadır. Bunun
neti cesi nde kent mer kezinde ol uşan deği şi kli kl eri beraberi nde getirir. Her ekono mi k
işl ev, bir sosyal gr up, bir mesl ek kesi mi ol uşt urur. Bu i şl evi n ve kesi mi n mekan
gereksi nmesi, est eti k anlayı şı kendi ne özgüdür ( Kılıçoğl u, 1998).
Ort açağda kent mer kezleri, doğal kent sel mi mari den f ar klı ol arak, şat afatlı
dekorl ar, ser best meydanl arı n t eşkil etti ği sı nırlı ko mpozi syonl ar şekli nde kendi ni
göst erir. Mi marlı k sanatını n en güzel motifl eri nden ol an, mer di venl er, küçük düzenli
ve etrafı kapalı ar katlı meydanl ar, bar ok kent sel est eti ği n özelli ği sayıl an heykel ci kli
köpr ül er, kent mer kezi mi mari de kor unun t ama ml ayı cı unsurl arı olarak kl asi k
devirde bol bol kull anıl mıştır. Anti k döne mde kur ul an kent mer kezl eri ndeki,
kil ometrel erce deva m eden porti kli sokakl ar, bir aksa bağlı si metri düzeni ol an sı nırlı
perspektifler, t eras t anziml eri, mer di venl er, di ni dekorl arı n her biri i nsancıl öğel er
ol arak

kent

mer kezi

mi marlı ğı nı n

asıl

karakt eristi ği ni

ort aya

koyarl ar

( Kılı çoğl u, 1998).
Ekono mi k yapı ya bağlı ol arak kenti n sosyal

yapı sı bi çi ml en mi ştir.

Ant akya’ nı n 1939 yılı nda Tür ki ye’ ye katıl masıyl a deği şen st at üsü, nüfus artışı nı
ol u ms uz et kil edi. 1940-1950 arası nüf us artış hı zı bu nedenl e düşükt ür. 1950’li
yıll ardaki kırdan kent e göç hareketi sonucu, 1960- 1965 yıll arı arası nda nüf us artış
hı zı en yüksek değere ulaşan kent, 1995 yılı itibarı il e 151. 700 ki şili k nüf usuyl a
küçük bir kent ol ma özelli ği ni sür dür ür ( Mersi nli gil, 1996).
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Dı ş pazarl ara açıl ma politi kası sonucu Ant akya nüf us kaybet meye başladı.
Ür eti mde f abri kal aş manı n art ması, sosyal yapı da deği ş mel ere yol açtı. Gi derek
yerl eş mel eri n, i şl evsel ve yöneti msel kade mel eşmesi nde de deği ş mel er ortaya çı ktı.
Fabri ka üreti mi, kent mer kezi nde yer al an zanaat karl ar kesi mi ni ol u ms uz et kil edi.
Yeni kült ür ün paral eli nde batı nı n f abri ka ür ünl eri kent e girerken, zanaat kar kesi mi
bu ür ünl ere rekabet edemez dur u ma düşt ül er. Bir kı s mı mer kezdeki dükkanı nı t er k
et mek zor unda kal dı ( Kılıçoğl u, 1998).
Ekono mi k yapı da ol uşan her deği ş me, sosyal yaşantı yı da et kil e mekt edir.
Ant akya Kenti’ni bu bağl a mda el e al acak ol ursak, kenti n gel eneksel yapı sı nı n
haki mi yeti ni n deva m et medi ği ni gör mek zor değildir.
Ant akya’ da gel eneksel aile ti pi at aer kil ve geni ş ail e ti pi dir. Ail el er nüfus
kontrol ünün yaygı nl aş ması ve t üketi mde deği ş mel er sonucunda gi derek çekirdek ail e
ti pi ne yönel me eğili mi içi ndedir. Ant akya kentini n sosyal yapı sı, kentin geç mi şi,
büyü mesi nde et ken ol an özelli kl er, t ari hsel gerçekl er, kenti n böl gesel konu mu,
sosyal-ekono mi k deği şkenl er nedeni yl e te mel de het eroj en bir sosyal yapı göst erir.
Bu çeşitlili k, sosyal ve ekono mi k ilişkil ere ve bağl antılı ol arak mekana
yansır. Ant akya’ nı n coğrafi konu mu, t ari hi geçmi şi, büyü mesi nde dı ş özelli kl eri,
göçl eri n kı s men et kili olması, kenti n sosyal yapı sı nda kült ür çeşitlenmesi ne yol açar.
Kentt e böl geni n yüzyıllardır i çi nde bul unduğu sosyal ilişkil eri n f onksi yonu şekli nde
kontrol grupl arı var dır (Kı lı çoğl u, 1998).
Di ni bir mozai ğe sahi p ol an Ant akya Kenti’nde, her ne kadar mahall el er bi r
bakı ma ayrıl mı ş ol sa da, çeşitli di nsel yakl aşıml ar beni mseyen hal k, kar deşçe
yaşa makt a ve konut al anları nda kendi içi nde bir ho moj enli k gör ül mekt edir.
Sosyo-ekono mi k et kenl eri n sonucu ol arak, za man i çi nde deği şen kull anım
bi çi ml eri ne ve i hti yaçlara uyabil mek a macı yla; eski konutl ara müdahal el er de
bul unul muş, dol ayı sı yl a konutl ar yı pran mı ş, pl an şe mal arı nda birt akı mdeğişi kli kl ere
mar uz kal mı ştır. Eski konutl arı n, oriji nal pl an ti pleri bozul muşt ur.
Kent i çi nde i nşa edil en yeni konutl ar, eski dokudan bağı msı z ve duyarsı z bir
pl an şe ması i çi nde, ki şili ksi z bir bi çi mde ol uş makt adır. Cephe mi marisi, kent
dokusunu bozar nit eli kte, eski ye sadı k kal mak bir yana, t a ma men zıt cephel er
me ydana getir mekt edir. Ta ma mı t ek ya da i ki katlı ol an bu t ari hi dokunun aksi ne,
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yeni yapıl ar yüksek ve çok katlı i nşa edil mekt e; büyük ca m yüzeyl erse cephe
mi mari si ne ege men ol makt adır.
Tari hi dokuya veril en öne m o derece düşükt ür ki, konutl arı n sı val arını n
dökül düğü, ahşap ol an yapı gereçl eri ni n kor unma ya alı nmadı ğı, var ol an bi rt akı m
mi mari özelli kl eri n deği ştiril di ği, ot ur ul a maz hal e gel en bazı konutl arı n i se çür ü meye
terk edil di ği di kkat çek mekt edir.
Adet a çift ki mli kli ol an ve i ki ayrı mi mari üsl ubu barı ndıran Ant akya Kenti,
gel eneksel konut ve günü müz konutl arı arasındaki kı yasl a mayı gözl er önüne
ser mekt e ve yozl aş mayı bi zl ere sun makt adır.
4. 3. Ant akya’ da Mi mari
Es ki kent özelli kl eri ni kı s men de ol sa kor uyabil miş il gi nç yerl erden biri ol an
Ant akya kenti, Habi b Neccar Dağı - Asi Nehri arası nda geliş mi ş, eski kent ve yeni
kent ol arak i ki ye ayrıl mı ş dur u mdadır. Anti k Roma Caddesi ya da günümüzdeki adı
ile Kurt ul uş Caddesi il e Habi b Neccar Dağı arası nda kal an yakl aşı k 1x1. 5 k m. li k
al anı kapl ayan eski kent, Os manlı si vil mi marisi ni n özgün ör nekl eri ni barındır makt a
ve Eski Eserl er ve Anıtlar Yüksek Kur ul u’ nca kor un maya alı nmı ş bul un makt adır.
Asi Nehri’ni n di ğer tarafı ise yeni kenti ol uşt ur makt adır.
2200 yıllı k uzun bir zama n dili mi i çi nde ol uşmuş mi mari doku, t ahribat a
uğradı ysa

da;

hi ç

deği ş meden

günü müze

ul aşan

bazı

özellikl eri

hal a

barı ndır makt adır.
Ro malı yazarl ar, kenti n kur ul uşuyl a il gili ayrıntılı bil gi ver mekt edir. Bu
kaynakl ara göre İ. Ö. 333’t e İssos’t a Dar al os’u ( Dara) yenen Büyük İskender,
Suri ye’ ye gi der ken, bir düzl ükt eki pı nar suyunu beğen mi ş, buraya bir çeşme, t apı nak
ve kal e yapıl ması nı i st emi ştir. Bunl ar, gel eceği n Ant akya’sı nı n il k yapıl arı dır. Büyük
İskender’i n öl ü münden sonra Sel eukos I, İ. Ö. 300’de kenti kur muşt ur. Kent i n mi marı
Yenari us’un pl anı nda Hi ppoda mus’ un il kel eri ege mendir. Buna göre kent, uzun bi r
ana ekseni n i ki yanı nda, bir biri ni di k açıl arl a kesen yapı adal arı ndan ol uş makt adır.
Hel eni sti k Döne m’i n bu ti pi k yapıl arı na ı zgara pl anı denil mekt edir ( Anon, 1983).
Kent İ. Ö. 64’t e Ro ma ege menli ği ne gir mi ş ve gelişi mi ni de bu dönemde
sür dürerek Ro ma ve İskenderi ye’ den sonr a üçüncü büyük metr opol ol ma özelli ği ne
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kavuş muşt ur. Kenti boydan boya ort adan kesen Ro ma Caddesi, diğer adı yl a
Kol onadlı Cadde, süt unlu r evakl ar, anıt ve heykell er, res mi yapıl ar ve dükkanl arl a,
Anti k çağ kentl eri ni n süsl e me unsurl arı nı t aşı mı ştır. Bi zans’lı t ari hçi Procopi us’ un
yazdı ğı na göre Anti ochia, büyükl üğü, zengi nliği ve anıtları yl a, doğudaki Ro ma
kentl eri ni n başı nda yer al mı ştır. Kenti n ol uşu munda, kenti kor u mak ve sı nırl a mak
adı na uzun ve sağl a m surl ar, kent etrafı nı çevrel e mi ştir. Har bi ye, t arihi adı il e
Daphne yöresi, Ro ma İ mpar at orl uğunun sayfi ye yeri ol muş, buraya saray, ti yatro,
mozai k döşe meli avl ul u vill al ar yapıl mı ştır.
Anti k kaynakl ar bu dönemde nüf usun 500. 000’e ulaştı ğı nı yaz makt adır.
900 yıl süren bu parl ak döne mi n ar dı ndan kent, İ. Ö. I.- XI. yy’l ar arası nda
Er menil er, Ro malıl ar, Persl er, Bi zanslılar ve Ar apl ar arası nda el deği ştirmi ş, sürekli
yakılı p yı kıl mı ştır. Tari hi boyunca geçirdi ği depre m, yangı n ve sell er neticesi nde de
kenti n tari hsel yapı sı yok ol muşt ur.
638’ de Ar ap ege menli ğine geçen Ant akya ti cari öne mi ni kor u muş ve bundan
sonra bir İsl a m kenti niteli ği ne bür ün müşt ür. 250 yıl Me ml ukl ul ar’ı n egeme nli ği nde
kal mı ş, sonra Os manlı İ mparat orl uğu’ na katılmı ştır. Bu sürede t ü müyl e Doğu
kentl eri ne özgü bir gör ünü m kazan mı ştır ( Anon, 1974).
XVII, XVIII. ve XI X. yy’l arda kenti gezen yerli ve yabancıl ar, Ant akya’nı n
küçük, öne msi z ancak özgün bir İsl a m kenti ol duğundan bahsederl er.
Ant akya çeşitli kült ürleri n et kil eri ni t aşı makt adır. Kenti n yapı sı, sokak
dokusu ve konutl ar bunu en belirgi n ör nekl eri dir.
Sokakl ar Eski Yunan’ da Kuzeydoğu- Güneybatı yönünden esen r üzgarı kent
içi ne dağıt acak bi çi mde düzenl en mi şse de ( Şekil 4. 3), bu bakı şı k düzen gi derek yok
ol muşt ur. Bu özelli k, kenti n kur ul uş döne mi i zleri ni t aşı yan Kuzeydoğu ucundaki
ki mi yapı adal arı nda görül ebil mekt edir.
Ro ma Döne mi ’ ni n sayfiyesi ol an Daphne’ de ( Har bi ye) evl er yeşil ve seri n
avl ul ar çevresi nde mozaik döşe meli odal ar dan ol uş makt aydı. Os manlı Döne mi özgün
yapıl arı nı n kor unduğu eski kent kesi mi nde de konutl ar, büyük t aş döşeli avl u
çevresi nde di zili oda pl anı ndadır.
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Şekil 4. 3. Yeni Ant akya’ da Yaşa maya Deva m Eden Anti k Yoll ar ( Asarcıklı, 1989).
Evl er deki yüksek duvarları n aynı sı nı n Mı sır Fi ravunl arı nı n Sarayl arını n
bahçel eri ni sı nırl andır mada kull anıl dı ğı gör ül mektedir. Daha sonra Yunan, Ro ma ve
Pers’l erde uygul anan bu bahçe ti pl eri daha çok, zengi n arist okrat kesi mi n vill a, saray
gi bi yapı etrafı nda veya i çi çe ol uşt ur ul an bahçel erdir. Büyük İskender za manı nda il k
kez hal kı n da kull anabileceği kent i çi nde geni ş yeşil al anl ar ol uşt ur ul muşt ur. Ancak
o döne mdeki kentl eri n sı k sı k başka devl etl eri n t ehdi di altı nda ol ması hal kı daha
güvenli ol an kendi konut unda bir bahçe ol uşt ur maya it mi ştir ( Di kol cay, 1992).
Çok yağı şlı bir böl gede bul unan kentt e, t aş döşeli yoll arı n ort ası kanal
bi çi mi nde yapıl mı ştır. Böyl eli kl e sul ar, kanall ar aracılı il e Asi Ir mağı’na taşı n makt a
ve sell er önl enil mekt edir.
İ kli mi n çok sı cak ol uşu nedeni yl e çok dar ol an sokakl ar, kentt e kar maşı k bir
doku ol uşt ur ur. Konutlar; sokakl ar boyunca di zil mi ş, savun ma a ma cı yl a ort ak
duvarlı, aral arı nda, sokakl ar dı şı nda boşl uk bı rak mayan kü mel er bi çi mi nde
ol uşt ur ul muşt ur. Kendi içi nde bağı msı z ol an yapıl arı n t ümü bahçeli dir. Tü müyl e
bağı msı z yapıl aş ma görül mez. Sokak yönü sağır avl u duvarı bi çi mi ndeki cephe, i ç
me kandaki yaşa mı n gi zl en mesi i çi n düşünül müşt ür. Bu duvar daki tek boşl uk,
ke merli kapı dır. Pencereler, üst katt a bul unur. İ ki katlı yapıl arı n ki mi nde çı k mal ara
da r astl anıl makt adır. Günl ük yaşantı nı n büyük bir böl ü münün geçti ği avl uya,
sokakt an açıl an kapı yl a ul aşılır ve burası t aş döşeli dir. Bi r biri ne benzeyen evl eri n
t ümü avl ul u pl anlı dır (Şekil 4. 4.) ve sı cağı n et kisi ni azalt mak i çi n t urunçgill erl e
göl gel endiril mi ştir. İç mekanı n en öne mli yeri ol an avl ul ar sofa i şl evi ndedir. Odal ar,
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avl unun bir, i ki ya da üç yanı na yerl eştiril miştir ve oda kapıl arı avl uya ke merli
pencere ve kapıl arl a açılma kt adır. Ant akya Evl eri pl an ti pl eri Ek 1’ de verilmi ştir.

Şekil 4. 4. Anti k Çağ Avl ul u Ev Pl an Şe ması ( Sahilli oğl u, 1999).

Resi m 4. 3. Sağır Avl u Duvarı nı n Sokakt an Gör ünüşü
Dı ş duvarı n yalı nlı ğı na karşı n i ç duvarı n çok s üsl e meli ol uşu, t üm eski
konutl arda rastl anan ortak özelli ktir. Ana pencerel eri n üst ündeki küçük pencere
di zisi t aş i şçili ği ni n özgün ör nekl eri ni ol uşt urma kt adır. Pencere aral arı da r ozet
motifl eri yl e bezen mi ştir. Ayrı ca pencere ve kapı aral arı na yerl eştirilen özgün bi çi m
ve süsl e meli sebill er t aş oy ma sanatı nı n güzel örnekl eri dir. Konutl arda yaygı n yapı
gereci t aştır. Taş t e mel üst ünde avl u katı bul un makt adır. Üst kat, ahşap t aş
karışı mı dır. Günl ük i şl ere ayrıl an böl ü ml er, konuk odası ve mut fak al tta, yat ak
odal arı üst katt adır. Ayrıca, çatı boşl ukl arı kiler ol arak değerl endirilmi ştir. Oda
duvarl arı çeşitli gereksi ni ml eri karşıl ayan gömme dol apl ar, yükl ükler, rafl arl a
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kaplı dır. Bunl ar ağaç i şçili ği ni n güzel ör nekl eri ni ol uşt ur makt adır. Tavanl ar göbekli,
arabesk motifli dir ( Resi m 4. 3). Ayrı ca yağlı boya süsl e meli evl er de var dır
( Anon, 1974).

Resim 4. 4. Göbekli Tavan Örnekl eri
Es ki kent, Os manlı- Ar ap üsl ubunun karşılı klı etkil eşi mi yl e ol uş muş yöreye
özgü mi mari dokuyu, t aş döşeli, ort ası kanallı dar sokakl arı, evl eri ağaçl arı ve
yaşa ma bi çi mi yl e kor u makt adır ( Anon, 1974).
Yeni kent se, çağdaş yaşa ma bi çi mi ve t eknol oji ye uygun yapıl ardan
ol uş makt adır. Ancak bu yapıl ar doğa koşull arı ve i kli mi n doğur duğu sakı ncal arı
gi derecek nit eli kt e ol mama kt adır ( Anon, 1974).
4. 4. Ant akya Evl eri ve Pl an Ti pol ojisi

1932- 1939 yıll arı arasında Ant akya,

Har bi ye ve yakı nl arı nda yapı lan

kazıl arda ort aya çı karılan ev kalı ntıları Ro ma Döne mi II. ve I V. yy.lar arası na
tari hl en mi ştir. Tü m bu kazıl arda el de edil en bul unt ul ar, Anti k Çağ Ant akya’sı nı n
evl eri hakkı nda bil gi verme kt edir ( Şekil 4. 5). Anti k Çağ Yunan evi pl an şe ması nı n
bir gelişi mi ol an ve onun et kil eri ni t aşı yan Ro ma Çağı evl eri ni n ti pi k örnekl eri dir
( Özt an, 1968). Bu şe ma me kanl arı n pl anı n i çi nde bir boşl ukt an (atri um), ışı k ve hava
al dı ğı genel karakt eri yl e dı şa kapalı, i çe dönük bir mi mari yapı dır. Avl u dai ma pl anı n
esası nı ol uşt ur makt adır. Odal ar ev i çi nde bul unan avl uya yönelir, oradan ı şı k ve hava
alırlar ( Sahilli oğl u, 1999).
Ant akya Evl eri pl anl arı i ncel endi ği nde avl u dai ma mer kez dur u mundadır.
Odal arsa avl unun bir, i ki, ya da üç t arafı na yerl eşmi ştir (Şekil 4. 6).
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Şekil 4.5. Avl ul u Ev ( De mi r, 1996).

Şekil 4. 6. Ant akya Evi Pl an Ti pol ojisi
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Çoğunl ukl a Doğu Akdeni z Böl gesi kentl eri nde ve Kuzey Suri ye’ de bul unan
avl ul u evl erle aynı karakteristi k özelli kl eri t aşı yan Ant akya eski evl eri, genel ol arak
i ki katlı, t aş ve ker pi çt en yapıl mı ştır. Ze mi n kattaki kalı n beden duvarl arı genel de
i nce yonu t aş kaplı, üst katl arsa çoğunl ukl a bağdadi t ekni kl e yapıl mı ş hafif bir
i nşaattır. Bazen alt katt aki kapl a manı n üst katl arda deva m etti ği de gör ül ür. Cephel er
genelli kl e Güney ve Batı ya baksa da Kuzey ve Doğuya bakan cephel ere nadiren
rastl a mak mü mkündür.
Sokak cephel eri nde yal nızca cu mbal ar da rastl anan pencerel er, dörtl ü, üçl ü ya
da i kili bi çi mde bul un makt adır. Genelli kl e sı k, birbiri ne yakı n bi çi mde ol uş muşt ur
ancak cephede her za man si metri k et ki yaratır vazi yett e değil dir. Bazen sağa, bazen
sol a yakl aştırıl mı ş ol sa da cepheyi ort al ar bi çi mde ol anl ara rastl a mak da mü mkündür.
Avl u cephesi ndeki pencerel er i se, sokak cepheleri nde bul unanl ar dan biraz daha
büyük boyutl arda bul unma kt adır. Avl uda bul unan oda kapıl arı nı n bi çimi ne uygun
ol arak ke merli yahut di kdört gen şekillerdedir. Avl unun büyükl üğüne ve dol ayı sı yl a
avl u cephesi ni n uzunl uğuna göre i kili, üçl ü ya da dörtl ü ol arak ol uş muşt ur. Pl an
iti barı il e avl unun bir yanı nda yan yana bul unan oda kapıl arı arası nda çoğunl ukl a
fanus t akal arı bul un makt a ve böyl eli kl e cephede si metri ort aya çı k makt adır. Bazen
de kapı ve pencere birbiri ni t a ma ml ar vazi yett e; yan yana, bitişi k ya da ayrı k ol arak
yer alır. Ant akya Evl eri cephe anali zl eri Ek 2’ de veril mi ştir.
Ant akya eski evl eri nde avl u ve peyzaj mi marisi yönünden değerl endiril mesi
pl anl a manı n esası, f onksi yonel, huzur veri ci, sade bir t erti p anl ayı şı na uy makt adır.
Göl ge ve seri nli k yarat an peyzaj unsurl arı öne mli dir. Geo metri bil gil erini n henüz
var ol madı ğı bir döne mde, kendi i çi ndeki t ari hsel ve deği şken öl çek kavra mı yl a ve
içt en duygul arla yapıl mı ş, yalı n sanat eseri dir (Sahilli oğl u, 1999).
Ant akya evl eri ni n mi mari yapı sı na baktı ğı mı zda, her çi zgi de Ant akyalı’nı n
kült ürel ve sosyal yaşantısı nı n i zl eri ni gör ür üz. Evl eri n en ti pi k ve belirgin özelli ği,
dı şarı ya kapalı t ut ul muş ol mal arı dır. Sokakl arı gezer ken evl eri n al gıl anma ması, dı ş
cephede f azl a pencereye rastl anma ması, Ant akyalı’nı n aslı nda ol dukça muhafazakar
ve i çe dönük ol duğunu, yaşantısı nı i çi nde özü msedi ği ni far ket me mi zi sağl ar. Zi ra
dı şarısı yl a ilişki yi sağl ayan en öne mli öğel er den biri ol an pencerel er genelli kl e
avl uya bak makt a, dı şarıya bakan pencerel erse kull anıl dı ğı t akdirde üst katt a ve
kor uyucu bir el e man olan panj url arl a, ya da; kepenkl erle ol uş muş vazi yett edir
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( Resi m 4. 5, 4. 6 ve 4. 7). Sokağa bakan cephe, avlu duvarı ya da sağır bir duvar dan
ol uş makt adır.

Resi m 4. 5 Ahşap Kepenk ve Panj url ar ( Demi r, 1996).

Resi m 4. 6. Panj ur Gör ünüşl eri ( Demi r, 1996)
Evl er

çoğunl ukl a 2,

yapıl ma ması nı n nedeni,

nadiren t ek katlı dır.

Ant akya’ nı n t ari hi boyunca

depre ml er dir.
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Fazl a yüksek yapı ları n
mar uz kal dı ğı şi ddetli

Resi m 4. 7. Ahşap Kafes Gör ünüşü
4. 4. 1. Kapıl ar
Eve çoğu za man i nce bir sokak i zl eni mi ni veren dar bir boğazl a girilir ( Resi m
4. 8). Bu da mahr e mi yetin bir parçası dır. Mahalli dil de bu t ür sokakl ara “zok mak”
denir. Eğer böyl e bir boğazl a giril mi yorsa bil e sokak kapı sı direk avl uya açıl maz.
Avl uya bir eşi kl e i ki nci bir kapı dan giriş veril mi ştir. Şi mdi rastl anmasa da eski den bu
ara boşl ukt a, duvar kalı nlı ğı nı n i çi ne gi zl en mi ş ol an, sili ndir şekli nde bir mi l
etrafı nda dönen ve ahşap r afl ardan ol uşan dol apl ar bul unur du. Bu dol apl ar; evi n
hanı mı nı n veya hi z metlini n, dı şarı dan bir şey getiril di ği nde yabancı yı görme den onu
al ması i çi n kull anılırdı. Sokak kapı sı ol arak kull anıl an asıl kapı en dışt aki dir ve
kilitlenen de odur. Evl ere giriş sokak kot undan değil dir. Ant akya’ nın meş hur
yağ murl arı pek sı k yağdı ğı ndan evl eri sel ol asılı ğı ndan kor u mak i çi n su bas man
görevi ni yapan 40- 50c m’ li k basa makl arla giriş sağlanmakt adır.
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Resi m 4. 8. 40 Asırlı k Türk Yur du Caddesi’nden Zok mak Gör ünüşl eri
Gi riş kapıl arı geni ş ancak f azl a uzun değil, üzerl eri bası k bir ke merl e
geçil mi ştir ( Resi m 4. 10). Genelli kl e döv me demi r den yapıl mı ş, iri başlı çi vil erl e
takvi ye edil en bu kapıl ar, bazen de f erforj e süsl emel erl e ol uş muşt ur. Bu t i p kapıl arı n
üzerl eri nde ki mi za man bir boşl uk bırakıl mı ş, boşl uk yi ne de mi rl erl e süsl en mi ş,
asl en haval andır ma sağla mak i çi n düşünül müşt ür. Kapı nı n ol uşt ur duğu t aş duvarı n
tepe kı s mı nı n, bazen de t epe kı s mı yl a beraber yanl arı nı n kabart malı ol anl arı na
rastl anıl makt adır. Ahşap ol an sokak kapıl arı genelli kl e çift kanatlı ve sokak kot undan
bir i ki basa mak yukar dadır. Giriş kapıl arı çi zi m ve fot oğrafları Ek 3’ de veril miştir.
İçt eki 2. kapı dı şarı daki ne nazaran daha i nce kesitli dir. Amacı sadece sokakl a
ol an görsel ilişki yi kes mektir.
Özelli kl e, oda sayı sı çok ve avl usu büyük ol an evl eri n ve sabunhanel eri n dı ş
kapıl arı nda, büyük ol an kapı kanadı nı n i çi nde, bir i nsanı n ancak geçebil eceği
geni şli k ve yüksekli kt e, i ki nci bir kanat daha yer alır. Böyl e, i ç i çe i ki kanatt an
ol uşan kapıl ara eni kli kapı denir ( De mi r, 1996).
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Resi m 4. 9. Zok mak Görünüşü( De mi r, 1996) Resim 4. 10. Giriş Kapı sı( Yüksel, 1995)
Dı ş kapıl arı n madeni aksa mı nı ol uşt uran parçal ar; yör ede kapı şakşağı ol arak
tabir edil en, i çi nde küre t ut an bir el den i baret, dök me de mi r den yapı l mış kapı
t ok makl arı, kapı bastırağı ol arak bili nen kapı sür gül eri ile iri anaht arlı kilitler dir.
Hal kı n kapı arası ol arak tabir etti ği bir böl ü m bul un makt adır ki bu böl ü m her
evde ol ma makl a birli kt e, dı ş kapı nı n üzeri nde bul unan sokağa bakan pencerel er il e
evi n er keği ni n ot ur up mi safirl eri kabul etti ği sel aml ı ğı n altı nda, dı ş kapı i le i ç kapı
arası nda kal an boşl ukt ur.
Avl uda bul unan oda kapıları, giriş katı nı n yüksek ol ması nedeni il e ol dukça
uzun ve dar, böyl eli kl e de cephede düşey et ki yaratır vazi yett edir. Çoğunl ukl a i ki
kanatlı ol sa da t ek kanattan ol uşanl ara da r astl anır. Kapı da kull anıl an mal ze me dai ma
ahşaptır. Çoğu kapı nı n üzeri nde sabit, açıl mayan ca m bi r parça bul unur. Kapı
yüzeyl eri, ahşap kabartmal arl a böl ünt ül en mi ş dur u mdadır. Ke merli ol anl arı n yanı
sıra düz hatlı ol anl ara da r astl anır. Ort al a ma kapı yüksekli ği 2. 5m., geni şli ği i se
1 m. dir. Avl u kapıl arı ndan çeşitli ör nekl eri n yer al dı ğı çi zi ml er, Şekil 4. 6’ da
veril mi ştir.
Ant akya Evl eri’ni n ti pik ke merli, düz döv me de mi r den ve çevrel eri t aş
işçili ği ni n çok güzel ör nekl eri ni t eşkil eden f erforje süsl e mel erle ol uşt ur ulmuş ahşap
giriş kapıl arı ndan ör nekler Resi m 4. 11’ de veril mi ştir.
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RESİ M 4. 10. ANTAKYA EVLERİ KAPI LARI NDAN ÖRNEKLER
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4. 4. 2. Pencerel er
Ant akya konut mi marisi nde, sokak cephesi nde, özelli kl e ze mi n katl arda
pencereye r astl anmaz. Bu; mahre mi yeti n bir parçası dır. Pencerel erl e ol uş muş bi r
sokak cephesi yeri ne; sağır, uzun avl u duvarı ndan i baret bir cephe bul unma kt adır.
Sokağa bakan pencerel er, göz sevi yesi ni n üst ünde, biri nci katl arda kull anıl makt adır.
Göz sevi yesi nde ol an pencerel ere nadiren r astlansa da bunl ar, sonradan yapıl an
müdahal el erl e sokak cephel eri deği şi kli ğe uğra mı ş ol an evl erdedir.
Üst katl ardaki pencerel er de çoğu kez ev er keğini n sokakt an gel eni görme k
içi n kull andı ğı pencereler dir ve bu pencerel er muhakkak panj ur, kafes ya da
kepenkl erle sokakt an ve yabancı gözl er den korun makt adır. Pencerel er genelli kl e
sür gül ü bir sist e mde, alt parça üst ündeki ne sürül mek kaydı yl a ya da çift kanatlı
ol arak açılır. Üstt e genelli kl e sabit açıl mayan bir parça ol sa da bazen bu parçanı n da
açıl dı ğı ör nekl ere rastl anır. Pencere kesitleri ne bakacak ol ursak ahşap, çoğunl ukl a
kut u kut u ol uşt ur ul muş şe mati k bir yapı göst erir ( Resi m 4. 12). Düz hatlı ol anl arı n
yanı sıra üst ü bası k bir ke merl e meydana getiril miş ol anl arı da var dır ( Resi m 4. 13).
Doğr a ma mal ze mesi ahşaptır. Pencerel eri n ort al ama yüksekli kl eri 1. 85 m., geni şli kl eri
ise 1m. dir. Pencerel er anali zl eri Şekil 4. 8 ve 4. 9’ de veril mi ştir.

Resi m 4. 12. Düz Pencerel er

Resi m4. 13. Ke merli Pencerel er

Ant akya’ da pencerel ere t aka denir.

Üstl eri bası k ke merl e geçilen

pencerel erde, duvar kalınlı ğı i çi ne açıl an i ki kanatlı pencere doğra mal arı, boşl uğun
avl u t arafı nda yer alır. Oda t arafı nda i se, yi ne duvar kalı nlı ğı i çi ne, yi ne i ki kanat
hali nde açıl an t aht a kapakl ar var dır. Doğr a ma ile kapakl ar arası nda kal an ve duvar
kalı nlı ğı ndan i baret ol an bu boşl uk t aka arası ol arak t abir edilir ( De mi r, 1996).
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Bazı evl eri n ara duvarl arı nda, t avana yakı n bir yüksekli kt e pencere boşl ukl arı
bırakıl mı ştır. Kuş t akal arı nı andırır nit eli kt eki bu duvar boşl ukl arı, hava akı mı nı n
dol aş ması na i mkan vererek, evi

haval andırma ya ve sı cak yaz günl eri nde

seri nl et meye yöneli k ol arak düşünül müşt ür ( Resim 4. 14).

Resi m 4. 14. Zengi nl er Mahall esi’ndeki Bir Evden Haval andır ma Pencerel eri
Ev i çerisi nde he men heme n her şey düşünül müşt ür. Tü m evl er aynı pl an
şe ması ve karakt er i çi nde i nşa edil mi şse de ev hal kı nı n ekono mi k gücüne gör e
deği şen unsurl ara rastl ama k mü mkündür. Bunun en belirgi n özelli kleri i şçili k,
büyükl ük ve süsl e medir.
4. 4. 3. Avl ul ar
Evl er de gör ül en en öne mli ve mutl ak yer avl ul ar, mahalli dil de ise
havuşl ar dır. Eski Ant akya evl eri nde avl u, uzun süren yaz mevsi mi nde günl ük hayatı n
büyük bir kı s mı nı n geçti ği, evi n sokak il e ilişkisi ni kuran, haci ml eri bir biri ne
bağl ayan bir t opl an ma ve dağıtı m mekanı ol arak “sofa” görevi ni yapar. Bu üst ü açı k
me kan, Anadol u’ nun di ğer böl gel eri ndeki eski evleri n üst katı nda yer al an ve aynı
fonksi yonl arı yükl enen sofa il e özdeştir. Bu nedenl e eski Ant akya evi nde, ne avl u
katı nda, ne de üst katı nda, avl udaki sofa görevi ni yapan bir başka el e mana
rastl anmaz. Ancak, bazı evl er de, avl unun bir geni şl e mesi veya odal ar arası nda bir
geni şli k mahi yeti nde ol an eyvanl ar yer al abilir. Bu nedenl e evl eri n üst katı ndaki
odal ar, genelli kl e avl uya bakan ve t aş konsoll ar üzeri ne ahşap kirişl erl e ot uran bi r
kori dor nit eli ği ndeki balkonun ar kası nda yan yana sıral anırl ar ( De mi r, 1996) ( Resi m
4. 15).
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Kenti n asırl ar öncesi yerl eşi m al anl arı üzeri nde yer al an eski evl er iç
avl ul arı nda bahçe düzenl e mel eri ne sahi ptir. Bahçel eri n bi çi ml en mesi nde i kli m
fakt ör ü, sosyal gel enekl er et ken ol muşt ur.

Resi m 4. 15. Zengi nl er Mahall esi’ndeki Bir Evi n Avl usundan Gör ünüşl er
Avl uda r ast al anan en t i pi k ve mutl ak el e manlar fanus t akal arı ve kuş
takal arı dır.
Cephe süsl e me sanatı nın vazgeçil mez parçal arı ol an bu duvar boşl ukları,
ti pol oji k anali z böl ümünde i ncel enecektir.
Ze mi n katı nda genelli kl e sal on ve ot ur ma odal arı yer al makt a, yat ak odal arı na
ise yi ne avl udan çı kıl an mer di ven ve yi ne avl uya bakan t aş konsoll ar üzeri ne ahşap
kirişl erl e ot uran bir
di zil mi ştir.

kori dorl a ul aşıl makt adır. Odal ar bu kori dor üzeri nde sıralı

Mer di vense genelli kl e duvara ankastre masif t aş basama kl ar dan

ol uş makt adır ( Resi m 4. 16). Mer di veni n altı ndaki bir ni ş i çi nde musl uk yer alır
( De mi r, 1996).
Mut fak ve t uval etl er ya da hal k t abiri yl e mat mah i se yi ne ze mi n katt a yer
al makt adır ( Resi m 4. 17). Bu böl ü ml er, sal ondan bağı msı zdır. Avl u kori dor
nit eli ği nde, t üm biri ml eri birbiri ne bağl ayan el e man ol makt adır.
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Resi m 4. 16. Avl udan Konsol Mer di ven Gör ünüşl eri

Resi m 4. 17. Avl udan Mut fak ve Tuvalet Böl üml eri ne Bakı ş

4. 4. 4. Cu mbal ar
Dar sokakl ar ancak küçük al anl ara i mkan ver di ği nden, evl eri n t aban
al anl arı nı biraz ol sun geni şl et mek ve üst mekanl ar da daha büyük haci ml er sağl a mak
a macı yl a üst

katl ar, sokakl arı n i mkan verdi ği

öl çüde cu mbal ar

meydana

getir mekt edir ( Resi m4. 18). İ ki katlı ol an evl eri n çoğunl uğunda bir çı kmaya r astl anır.
Düzgün çı kmal arı n yanı sıra özelli kl e çok dar ol an sokakl ar da zi gzaglı bir bi çi mde
ol uş muş çı kmal ara da rastla mak mü mkündür ( Resim 4. 19).
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Resi m 4. 18. Çeşitli Cu mba Gör ünüşl eri

Resi m 4. 19. Zi gzaglı Cu mba Gör ünüşl eri ( Yüksel, 1995)
4. 4. 5. Çatıl ar
Ant akya çok yağı şlı olduğundan çatılar di k ve eği mli dir. Tü mü al atur ka
kire mit il e kaplı beşi k çatılardır ( Resi m4. 20). Saçak altları sokağa t aşkı ndı r. Bu he m

60

göl ge sağl ayı cı he m de duvarl arı yağı şl ardan kor uyucudur. Yağ mur ol ukl arı
bul un madı ğı ndan öt ür ü yağ mur sul arı sokağa ve avl uya ak makt adır.

Resi m 4. 20. Habi b Neccar Dağı’ndan Ant akya’ ya Bakı ş ( De mi r, 1996)
4. 5. Böl üm Sonuçl arı
Kenti n t opoğrafi k yapı sı na göre uygul an mı ş ve r üzgar yönü baz alı narak
ol uşt ur ul muş ı zgara pl anlı sokakl ar dan meydana gel en eski kenti n mi mari yapı sı da
i kli me ve yaşa m koşulları na göre bi çi ml en mi ştir. Sı cağı n et kisi ni azaltma k üzere
düşünül müş göl geli k yarat an dar sokakl ar da yanyana di zil en konutl ar, dı ş dünyadan
kopuk, mahr e m bir yapı ser gil e mekt edir. Bunun s onucu ol arak evl eri n dı şarısı yl a
ilişki yi kuran pencerel er de sokak cephesi nde sadece üst katl arda kull anılmı ş, evi n en
öne mli cephesi, avl u cephesi ol muşt ur. Pencereleri n yoğun ol arak kull anı mı da bu
cephededir. İ kli mi n sı cak ol ması dol ayı sı yl a pencerel er ol dukça büyük t ut ul muşt ur.
Kat yüksekli kl eri fazl a olan konutl arda, pencereler i nce ve uzun ol mal arı nedeni il e
cephede düşey et ki yaratma kt adır. Büyük ol mal arı nı n sonucunda çok böl ünt ül üdür.
Ke merli yahut düz hatlarl a bi çi ml en mi ştir. Genelli kl e sür gül ü sit e mde, bazen de
kanatlı ol arak açıl makt adır.
Sokakl arı n çok dar ol mal arı sonucu, kull anı m al anı nı n geni şl et mek üzere,
çoğu evde üst katl arda çı kmaya r astl anıl dı ğı görül mekt edir. Çatılar, yöreni n çok
yağı şlı ol ması nedeni ile ol dukça eği mli dir.
İçi çe ol uşan sokak kapıl arı, bu kapıl arı n açıl dı ğı geni ş avl ul ar, büyük
pencerel er, dar sokakl ardan uzayan cu mbal ar, eği mli çatılar, Ant akya konut
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mi mari si ni belirl eyen unsurl arı ol uşt ur makt a birlikt e; yeni kentt e bi çi ml enen mi mari,
eski dokudan ol dukça uzak bir ol uşu m ser gil e mekt edir. Eski kentt eki girift dokudan
en ufak bir eser kal mamı ş, sokakl ar düzensi z bir şekil de ol uşt ur ul muşt ur.

Es ki

kenti n, depre m f akt ör ünü göz ar dı et meksi zi n ol uşt ur duğu t ek yahut i ki katlı yapı
düzeni yeni kentt e bozul arak, kat adetl eri çoğaltılmı ştır. Sosyal yaşantı nı n deği ş mesi
ile, eski konutl ar f onksiyonel eski meye uğra mı ş, müst akil ev ol gusu t ama me n yok
ol muş, apart man konsepti ne dönül müşt ür.
Kent mi marisi ni doğal ve s osyal et menl er altı nda i ncel edi kt en sonra, bundan
sonraki böl ümde konut ölçeği ne i nilerek ti pol oji k anali z yapıl acaktır.
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5. BÖLÜM: ANTAKYA EVLERİ’ NDE Tİ POLOJİ K ANALİ Z

Ant akya eski evl eri ti poloji k anali z açı sı ndan irdel endi ği nde, birçok yöresel
el e mana r astl anmakt adır. Konut i çi nde ve konut dışı nda bul unan ve hal kı n i hti yacı na
göre belirl enmi ş bu ögel er; i kli m, yaşa mşekli gi bi et kenl eri n doğr ult usunda, daha i yi
ve r ahat bir yaşa m sağl ama k ve kol ayl aştır mak amacı yl a düşünül müş ol up, her eski
evde bul unan el e manl ar dır.

5. 1. Konut Dı şı Mi mari Ögel er
Es ki Ant akya evl eri, mi mari açı dan çok yör esel ol an bir t akı m özelli kler
göst erir. İ kli mi n et ki si yle yaşa m yeri ni n dı şarı da da ol ması il e birli kt e gelişen bir
takı m mi mari ögel er, avlu denen ve evi n en öne mli mekanı ol an yer de de geliş mi ştir.
Es ki Ant akya evl eri ni n t ümü avl ul u evl er dir. Hal k dili nde “hayat ” ya da
“havuş” di ye adl andırılan avl ul ar i kli mi n vazgeçilmez bir getirisi dir.

Resi m 5. 1. Fevzi paşa Mahall esi’ndeki Bir Evi n Avl usundan Gör ünüş
( De mi r, 1996)
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Me kansal ol arak t anı ml anacak ol ursa avl u; büt ünü il e ya da kı s men, yapı
veya yüksek duvarl arl a çevrili, üst ü açı k, yer al dığı yapı büt ününün f or m ve mekan
karakt eri il e uyu ml u ol arak genel de dört gen ya da kare bi çi mli, bi na i çi ndeki yaşa mı
kı s men açı k mekandaki yaşa ml a büt ünl eştir mek gereksi nmesi ni n ol uştur duğu bi r
me kan çözü müdür ( Sahilli oğl u, 1999).
Et rafı yüksek duvarl arla dı şarı dan soyutl an mı ş ev hal kı nı n, mahre mi yet,
kor un ma, kült ürel, sosyal, özel zevkl eri ne hit ap edecek her akti vit eyi rahat ça
yaşayabil ecekl eri ev halkı na özgü açı k bir mekandır. Tür k bahçel eri ni batı t arzı
bahçel er den ayıran en öne mli özelli k; avl uda bul unan ve ye mi şl eri yl e ev saki nl eri ni n
yi yecek i hti yacı nı karşılayan meyve ağaçl arı dır. Bu t ür ağaçl ar, il kbahar daki
çi çekl eri yl e aynı za manda est eti k özelli k taşı makt adır ( Özt an, 1968).
Avl u, pl an şe ması ol arak yan yana di zil mi ş odal arı n ort ası nda yahut bir
kenarı nda yer al makt adır. Hayatı n bir böl ü münde çi çekli ği n yanı sıra “hay ma” adı
veril en ahşap ve ka mı şt an yapıl mı ş ol an bir ka meri yeni n üzeri ne yayıl an bir as ma da
bul un makt adır.

Şekil 5. 1. Ant akya Tür k Kat oli k

Şekil 5. 2. Güngör Sokak’t aki Bir Evi n

Kilisesi, Avl u Katı Planı ( De mi r, 1996)

Avl u Katı Pl anı ( De mi r, 1996).

Bu mekan Anadol u’ nun di ğer yörel eri ndeki, çoğu za man üst katl arda yer alan
sofa görevi ni yap makt adır. Ant akya ti pi k bir Akdeni z i kli mi kenti dir. Bu nedenl e
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sı cak yaz günl eri nde avl ul ar yaşa m yeri hali ne dönüşür. Hal k, o döne ml er de ( bazı
ail el erde hal en) yörede çok yetişen kır mı zı bi beri avl ul ara sererek kur ut ur, sonr ası nda
da t oz bi ber ve bi ber salçası yapar dı. Aynı şekilde Akdeni z i kli mi ni n vazgeçil mez
bit kisi zeyti n ağaçl arı ndan t opl anan zeyti nl er de bur ada ayı kl anır ve kul lanıl maya
hazır hal e getiril mek i çin bu mekanda hazırl anırdı. Avl ul arda güneşi n sıcak et ki si ni
azalt arak göl geli kl er meydana getiren narenci ye ağaçl arı vazgeçil mezdir. Genelli kl e
port akal, mandali na, greyf urt, li mon, t ur unç, nar, yeni dünya, muş mul a, hur ma, muz,
zeyti n, as ma, dut ve eri k gi bi meyve ağaçl arı di kili dir.
Ev hal kı nı n doğal ort ama ol an i hti yacı, avl u i çi nde ol uşt ur ul an mevsiml i k
veya çok yıllı k sebze- meyve bit kil eri yl e düzenl enen bahçe il e karşıl an maya
çalışıl mıştır ( Anon, 1976).
Avl ul ar çoğunl ukl a düzgün di kdört gen kes me t aş kapl a madır. Nadiren de olsa
kar o veya dök me mozaik, yahut mer mer kaplı ol anl arı na da r astl a mak mü mkündür.
Bu t aşl ar yazı n sı k sı k yı kan ma i mkanı sağl ayan dol ayı sı yl a seri nl et en bi r et ki ye
sahi ptir. Avl ul ar evi n t am ol arak ort ası nda yer alır. Evi n di ğer böl ü ml eri pl an şe ması
ol arak avl unun etrafı na dizil mi ş şekil dedir.
5. 1. 1. Seki
Odal arı n biri ni n önünde ve köşede bul unan , yerden 40- 50c m. yüksekli kteki
geni ş al ana veril en ad “seki ”dir. Üzeri, mer mer, kes me t aş ya da desenli karo mozai k
kaplı dır. Günl ük hayatt a ye mek ye me ve ot ur ma yeri ol arak kull anılırken düğünl er de
yahut özel günl er de gelin ve da madı n ya da çalgı cıl arı n yahut mevlit okuyanl arı n
ot ur dukl arı yer ol muşt ur ( De mi r, 1996).

Resi m 5. 2. Kabaltı Sokak’t aki Bir Evden Seki ni n Gör ünüşü
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5. 1. 2. Soku
Avl unun bir köşesi nde buğday, bi ber döv mek i çi n bir t aşt an bi r havan
bul unur du. Bu havanı n mahalli dil deki adı ise “soku” i di.
5. 1. 3. Bell aa
Avl u yı kandı ğı nda suyun dı şarı ya ak ması i çi n düşünül müş, sokak t arafı na
bakan duvarı n altı nda bulunan kanal a “bell aa” adı verilirdi.
5. 1. 4. Hazi n
Avl udan t aş bir mer di venl e i nil en, bir odanı n altında bul unan, her yanı kapalı
sı ğı nak bi çi mi ndeki yeri n adı ise “hazi n” ol arak t abir edilirdi.
5. 1. 5. Li van
Avl uda 3 yanı kapalı, 2 basa mak çı kıl arak ul aşılan “li van” adı ndaki mekan,
yazı n di nl en me ve ot ur ma yeri ol arak kull anıl makt aydı. Kenarl arı dol aşan sedirli ği n
yahut kereviti n üzeri ne mi nder konul arak ot ur ul urdu.

Resi m 5. 3. Kat oli k Kilisesi’nden Li van Gör ünüşü

5. 1. 6. Kuş Takal arı
Kuş t akal arı Tür k konut mi mari si nde “kafa penceresi ” ya da “t epe penceresi ”
ol arak da bili nir ( Resi m 5. 4).
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Pencerel er üzeri nde yer al an ve her biri di ğeri nden f ar klı motifl er i çeren, t aş
oy ma i şçili ği ni n özgün ör nekl eri yl e süsl en mi ş kafa pencerel eri ( Kuş t akası) ve
rozasl ar, yanı nda beden duvarı i çi nde yer al an sanat eseri nit eli ği ndeki sebill er, avl u
cephesi ndeki süsl eyi ci unsurl ardır ( Asarcı klı, 1989).

Resi m 5. 4. Kuş Takal arı ndan Ör nekl er ( De mi r, 1996)
Ant akya evl eri nde muhakkak gör ül en ve ol dukça di kkat çeken kuş t akal arı,
avl uya bakan duvarl arda, kapı ve pencerel eri n üzerl eri nde bul unur. Bazıl arı
haval andır ma a maçlı odanı n i çi ne açılırken bazıl arı ni ş t ür ünde ol up kapalı dır.
Odanı n i çi ne açıl an t ürleri aynı za manda sabahı n il k ı şı ğı nı n çabucak alı n ması
a macı nı da t aşı makt adır. Güverci n ve benzeri kuşl arı n barı nmal arı ve yazları odanı n
içi ndeki t arafı n ca mı açılarak hava sirkül asyonunu sağl a mak a macı yl a düşünül müş
ol an bu t akal ar yer den 3-4 metre yukarı da bul unur ve çevre t aşl arı r öl yef desenl erl e
bezeli dir. Kuş t akal arı çizi ml eri Şekil 5. 3’ de verilmi ştir.

Resi m 5. 5. Zengi nler Mahall esi’ndeki Bi r Evi n Avl usundan Görünen Kuş
Takal arı
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5. 1. 7. Sebil( Fanus) Takal arı
Hal k arası nda aydı nl at ma t akası ol arak da bili nen “sebil t akası ” ve “cefe”l er
bul unur. Aydı nl at ma t akal arı nı n duvar da ol uşt urduğu boşl uk, kuş t akal arı ndan daha
büyükt ür. Sebil duvar da t aşl a yapıl mı ş ol up kuyudan çekil en suyun konul duğu küçük
bir depodur ( Li vanda da bir sebil t akası var dır). Duvar da bir ni ş gör üntüsü veren
sebilleri n alt kı s mı nda, dol dur ul an suyun ak ması i çi n de bir musl uk yeri bul unur
( Sahilli oğl u, 1999).
Cef e’l er i se biri ot ur ma odası nda di ğeri de havuşt a ol mak üzere en az i ki t ane
ol an ve aydı nl at mada kull anıl an l a mbal arı n konduğu çevresi oy malı niş t ür ünde
kapaksı z t aş dol apl ar dır ( Ali baba, 1990). Avl uya bakan odal arı n kapıl arı ar ası nda,
göz hi zası ndan biraz yukarı da ol an aydı nl at ma t akası, yaşa m odası nda da bul unur.
Ancak yaşa m odası nda bul unan t aka, ni ş t ür ünde ve kenarl arı i şl e meli değil dir
( Sahilli oğl u, 1999).
Avl uda en di kkat çeken ve ail eni n bel ki de ki mli ği ni n en öneml i
göst ergel eri nden biri ol an bu el e manl arı n başlı kları deği şi k şekillerdeki profill er ve
taş oy mal arl a

her evde f ar klı bir süsl e me ol uştur makt adır. Bazı evl er de çok sade

ol makl a birli kt e bazıları nda i se ol dukça abartılı süsl en mi ştir.

Bu oyukl ar,

Hı risti yanl arı n ot ur duğu evl er de aynı za manda bi r i badet köşesi görevi ni yapar.
Müsl ü man evl eri nde i se, benzer anl a mda, bir adak yeri ol arak da kull anılır
( De mi r, 1996). Aydı nl atma t akası nı n yerel adı “Fanus Takası ”dır ( Ali baba, 1990 ).
Fanus t akal arı fot oğrafları ve çi zi ml eri Şekil 5. 4 ve Resi m 5. 8’ de veril mi ştir.

Resi m 5. 6. Fanus t akası (De mi r, 1996)

Resim 5. 7. Fanus Takal arı
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5. 1. 8. Havuz
Avl ul arda bul unan bir di ğer el e mansa fıski yeli havuzl ar dır ( Resi m 5. 9).
Havuzun adı “bür ke”dir. Genelli kl e mer mer bazen de t aşt an yapıl mı ştır. Sı cak yaz
günl eri ni n geçti ği avl uda, seri nl et me et ki si t aşı yan bu havuzl ar avl unun vazgeçil mez
ögesi dir.

Resi m 5. 9. Gazi paşa Mahall esi ndeki Evl er den Fı ski yeli Havuz Gör ünüşl eri
5. 1. 9. Kuyu
Mut fak ve t uval et gi bi ser vis biri ml eri ne yakı n ol an bir kuyu, avl uda bul unan
mutl ak el e manl ar dan bi r di ğeri dir. Ev hal kı nı n s u i hti yacı nı karşıl ayan kuyul ar,
avl unu yı kan ması i çi n de kull anılırken, eski za manl ar da, buzdol apl arı yokken,
yi yecekl eri n sakl an ması i çi n de kull anılırdı. Kuyu, yont ul muş i ki ayak üzerine ot uran
ahşap çı krı kt an i baret ve ol dukça sadedir.

Şekil 5. 5. Kuyu Pl anı ve Gör ünüşü ( De mi r, 1996) Resi m 5. 10. Kat oli k Kilisesi’nden
Kuyu Görünüşü
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5. 2. Konut İçi Mi mari Ögel er
Ant akya eski evl eri nde, konut dı şı nda ol duğu gi bi konut i çi nde de bul unan
ti pi k bir t akı m böl ü ml er me vcutt ur. Her ne kadar bu böl ü ml ere di ğer yöreler de f ar klı
şekillerde rastl ansa da, yöresel i si ml endir me f ar kl ı ol muşt ur. Ev sahi bi ni n i hti yaçl arı
içi n en başt an düşünül müş ol an ve odal arı n vazgeçil mez unsurl arı ol an bu el e manl ar,
son derece fonksi yonel dir.
5. 2. 1. Mat mah
Ant akya’ da mutfağı n adı “ Mat mah”dır.
Mut fakl ar da bul unan küll ükl er, yanlı zca ye mekl eri n pi şiril mesi i çi n değil
aynı za manda fırı nl ardan yahut kül hanl ar dan getirilen kül ün üzeri ne su il ave edil mek
sureti yl e, süzül en kül suyuyl a ça maşırl arı n yı kan ması içi n de kull anılırdı.
Gel eneksel Tür k evi nde, bir odak nokt ası olarak, odanı n en öneml i
el e manl arı ndan biri ni t eşkil eden ocak, böl geye ege men i kli m koşull arı nı n bi r gereği
ol arak,

Ant akya’ daki evl er de odanı n sabit bi r el e manı

ol arak yer al maz

( De mi r, 1996).
Ant akya evl eri nde mut fak ve t uval et, evi n ot urma kı s mı ndan ayrı bir çatı
altı nda bul unur, bu mekanl ara avl udan ul aşılırdı

Resi m 5. 11. Gazi paşa Mahall esi’ndeki Bir Mutfakt an Gör ünüş
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5. 2. 2. Eşi kli k
Sal ona avl udan giril mekl e beraber önceli kl e eşi kli k denil en bir böl ü m
bul un makt adır. Bu böl üm ayakkabıl arı n çı karıl dı ğı ve sal onu avl udan ayır mak i çi n
kull anıl an böl ü mdür. Kapı nı n önünde “at abe” denil en, yer den yüksekli ği 15- 20c m.
ol an bir t aş bul unur. Eşi kli kt en sal ona 30- 40cm. li k bir basa makl a çı kılır. Yerl er
genelli kl e kar o mozai ktir.

Resi m 5. 12. Eşi kli k ( De mi r, 1996)

Resi m 5. 13. Eşi kli k

5. 2. 3. Kitabe
Eşi kli ği n bir yanı nda, duvar i çi ne gi zl en mi ş, ahşapt an kapaklı bir dolap
bul unur. Bu dol aba verilen ad, kit abe’ dir. Avl uya çı kar ken gerekli ol an öt eberi ni n
yahut çanak bar dak t üründeki eşyal arı n sakl an ması i çi n düşünül müş ol an bu
dol apl ara ki mi za man ayakkabıl ar da kon makt adır. Eşi kli k aynı za manda yı kan mak
içi n de kull anılırdı. Banyo, her evde ol a ma makl a birli kt e, ol an evl er de de avl udan
ul aşıl dı ğı ndan kı şı n soğuk günl eri nde özelli kl e çocukl arı n üşüt me mesi i çi n çocukl ar
eşi kli kt e yı kanırdı. Yer de bul unan su gi deri, suyun avl uya ak ması na i mkan verirdi.

Resi m 5. 14. Eşi kli kt eki Ki t abe Gör ünüşü
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5. 2. 4. Mah mel
Duvarl arda, mah mel deni len ve i çi ne yer yat ağı, yastı k, yor gan gi bi eşyal arı n
konduğu, sadece r afl ardan i baret, önü per de il e ört ül ü, yükl ük gi bi kull anılan büyük
gözl er il e kapalı bohça dol apl arı bul unur. Bu dol apl ar ya çı pl ak ağaçt an i nce
işl e meli, oy malı ya da üzeri kahve r engi, kır mı zı, açı k yeşil, sarı ve pe mbeni n t onl arı
ile renkl endiril mi ş, bit ki motifleri ni i çeren nakışlı süsl e mel er il e t ezyin edil mi ş,
kal e mi şi yüzeyl er ol arak, bazen büt ün duvarl arı kapl ayacak şekil de, boydan boya
deva m eder ( De mi r, 1996).

Resi m 5. 15. Mah mell er
Li vanda da mah mel bul unabilir. Bazı odal ar da 2-3m. yüksekli kt e çepeçevr e
bir raf bul unur ki bu rafa, eve gel en geli n, çeyi zl eri nden si ni, t encere, t abak ve
çanakl arı nı koyar dı.
5. 2. 5. Kerevit
Oda i çerisi nde mutl aka bul unan bu el e man, asl en di vandır. Bazen t aşt an
ol makl a birli kt e genelli kle t aht adan yapıl mı ş ol an bu di vanl ar 2- 3 m. dir ve üzerl eri ne
mi nder konul arak ot ur ul ur.
Odayı çevrel eyen sedirle il e pencerel eri n üst hizası nı t aki p eden “t erek”
şekli ndeki raflar,

odanı n

mi marisi ni t a maml ayan di ğer sabit

( De mi r, 1996).
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el e manl ar dır

Resi m 5. 16. Kerevit Gör ünüşl eri

5. 2. 6. Mabeyn
Her evde ol ma makl a bi rli kt e bazı evl er de odada bul unan dol apl ardan bir
tanesi dol ap ol arak değil, üst kat a ya da oda üstünde t aht di ye t abir edilen böl ü me
çı kmak i çi n bul unan ahşap bir mer di ven ol an aralı ğa açılırdı. Bu aralı ğa hal k dili nde
veril en ad mabeyn’ dir. Ma beyni n de kapakl arı yi ne di ğerl eri yl e aynı büyükl ükt e ve
aynı süsl e mel eri t aşı maktadır. Bitişi k i ki oda arası nda, gi zl en mi ş bir geçit görevi ni
yapan bu böl ümün alt kı s mı odunl uk ol arak kullanılırken t aht kı s mı da yat ak odası
ol arak kull anılırdı.

Resi m 5. 17. Kuseyr Ail esi Evi ndeki Mabeyn Kapağı Gör ünüşü ( Demi r, 1996)

76

5. 3 Böl üm Sonucu
Yal nı zca Ant akya eski evl eri nde rastl anan bu ögel er, yeni evl eri n hi çbirinde
bul un ma makl a birli kt e, eski evl eri n de t ahri bata uğra ması ve bakı msı z kal ması
yüzünden yok ol maya yüz t ut makt adır. Yaşa m koşull arı nı n deği ş mesi ile birli kt e
i hti yaçl arı n da f ar klılaşması il e, gel eneksel ol an bu ögel ere, ne yazı k ki eski r ağbet
göst eril me mekt edir. Avl uda bul unan doğal t aş kapl a mal arı n bazı evl er de sera mi kl e
kapl an mı ş ol duğu f ar kedil miştir. Avl ul arı n, son derece çirki n şekillerde t uğl a duvar
ör mek kaydı yl a böl ünt ülendi ği, böyl eli kl e avl unun, avl uda bul unan havuzun t ü m
oriji nalli ği ni yitirerek kaybol duğu gör ül en evl er var dır. Soku, hazi n, bell aa gi bi
böl ü ml er günü müzde bul un ma makt adır. Bazı evl er de mah mel kapakları yağlı
boyal arla boyan mı ş, dolapl arı n orji nalli kl eri t ama men kaybol muşt ur. Tavanl ar da
yapıl an deği şi kli kl erl e, t avanl ar da özelli kl eri ni kaybet mi ştir. Çok az evde gerçekt en
tari hi ol an bu ögel eri n kıy meti bili nmekt e ve kor un makt adır.
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6. BÖLÜM: ANTAKYA EVLERİ’ NDE GÖRÜLEN SÜSLE MELER
Sokakt an bakıl dı ğı nda sadeli ği n ege men ol duğu Ant akya eski evl eri nde,
sanıl anı n aksi ne, i ç mekanda dı şar daki sadeli ğe i nat, yoğun süsl e me t ekni kl eri
kull anıl mı ştır. Özelli kl e, evi n asıl cephesi dur umundaki avl u cephesi nin kes me t aş
duvarl arı nda, t aş oy ma i şçili ği ni n en güzel ör nekleri ne rastl anıl makt adır. İç mekana
giril di ği nde i se, oda duvarları ndaki dol apl ar da ve t avanl ar da ahşap ve boyama i şçili ği
yoğun bir şekil de kull anıl mı ştır. Yer kar ol arı, halı arat mayacak bir şekil de çeşitli
renk ve desenl erle ol uş muş dur u mdadır ( Resi m 6. 3). Ant akya eski evl eri nde gör ül en
süsl e me t ekni kl eri aşağı da i ncel en mekt edir:

6. 1. Taş İşçili ği
Anadol u’ ya Tür kl er’i n gel mesi yl e t aşı n kull anıl ması nda, çevrede bol ve
çeşitli t aş bul un ması, bu mal ze meni n çok kullanıl mı ş ol ması öne mli rol oynadı.
Yunan, Fri k, Ro ma ve Bi zans devri Anadol u’sunda geni ş çapt a ve kaliteli bir t aş
i nşaat ve süsl e me gel eneği sür müşt ü ve devirl ere ait eserl er henüz göz önündeydi. Bu
hazır mal ze me çok defa, i nşaatt a ve süsl eme de devşir me (t opl ama) ol arak
deği ştiril meden kull anıl dı ğı gi bi, el altı nda bul unan büyük çapt a yapıl ar, taş ocağı
gi bi i şe yarı yor du. Bi rçok t aşçı ust ası nı n bul unuşu i se her hal de t ekni k bazı güçl ükl eri
ort adan kal dır mı ştır. Ancak, bu ust al arı n süsle meyi, motifl er, t erti p ve zevk
bakı mı ndan pek de et kil eme di ği, günü müze gel en eserl erden anl aşıl abilir. Tür kl er’i n
Doğudan getirdi kl eri motif repert uarı nı ve st uko veya t uğl a süsl e me karakt eri ni,
Anadol u’ daki il k eserl erin bazıl arı nda müşahade et mek mü mkündür ( De mi riz, 1979).
Taş; Ant akya çevresi nde çok bul unan bir mal ze me ol duğundan, konut
mi mari si nde sı kça kull anıl mı ştır. Yer döşe mel eri, ke merli boşl uk t eşkilleri, duvar
yapı mı ve kapl an ması gi bi. Özelli kl e duvar kapl a mal arı nda t aş oy ma i şçili ği ni n
özgün ör nekl eri ne rastlanır.
Avl ul arı n, odal arı n, avl udaki sekil eri n ve oda girişl eri ndeki eşi kl eri n
döşe mel eri nde çoğunl ukla kes me t aş, bazıl arı nda mer mer kull anıl dı ğı gör ül mekt edir.
( Asarcı klı, 1989).
Kapı, pencere, kuş ve f anus t akal arı gi bi boşl ukl ar; t aş ke merl erl e geçil mi ştir.
Gi riş kapıl arı nı n üstl eri, taş i şçili ği ni n özgün ör nekl eri ni ser gil e mekt edir (Resi m6. 1).
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Kuş ve Fanus Takal arı nın üzerl eri ndeki t aş i şçilikl eri de gör ül meye değerdir ( Resi m
6. 2).
Oda i çl eri nde; dol ap, yükl ük( mah mel ) boşl ukl arı 0. 50- 1. 00 m. kalı nlı kt aki t aş
duvar da ankastre(gö mme ) ol arak el de edil mi ştir.

Resi m 6. 1. Kapı Üstl eri Taş İşçili kl eri nden Bazı Ör nekl er

Resi m 6. 2. Kuş ve Fanus Takası Taş İşçili ği( De mi r, 1996) Resi m 6. 3. Yer Kar osu

6. 2. Ahşap İşçili ği
Ahşap i şçili ği ni n Anadol u Tür k sanatı nda öne mli

bir yeri

ol duğu

bili nmekt edir. Ant akya kenti konut mi marisi nde ahşap i şçili ği ni n çeşitli biçi ml er deki
uygul a mal arı nı, kentt e bir süsl e me unsur u ol arak karşı mı za çı kmakt adır.
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Ahşabı n konutl ardaki kull anı mı, t avan kirişi ve l ent o gi bi t aşı yı cı el ema n
ol arak gör ül ür ken; pencere, kapı doğra ması yahut t avan kapl a ması ol arak da
gör ül mekt edir. Ahşap süsl e me t ekni kl eri; kesme oy ma, kabart ma (röl yef) ve
mar kit eri (kak ma) bi çi ml eri nde göze çar par.
Ahşap o derece öne mli bir mal ze me ol muşt ur ki, kalı n duvarl arı n i mkan
tanı dı ğı i ç haci mde bul unan gö mme dol apl ar ve bunl arı n i ç yüzeyl eri, mah mel
dedi ği mi z yükl ük, vitri nler, bazen t ü m duvar yüzeyl eri yahut kuş pencerel eri ni n
yüzeyl eri ve kuş penceresi altı na kadar ol an yüksekli k ahşapl a kapl an mış ve ahşap
süsl e me t ekni kl eri ni n en güzel örnekl eri ni n sergil en mesi ne i mkan t anı mı ştır.
Ahşap süsl e me t ekni kl erini irdel e mek yeri nde ol acaktır:
6. 2. 1. Kes me Oy ma
İnce ahşap l evhal ar ( 4-10 mm. kalı nlı kt a) üzerine çi zil en motifi n gereksi z
kı sı ml arı nı n, kıl t est eresi, fare kuyr uğu t est ere veya dekupaj t est eresi il e kesil erek
atıl ması sonunda el de edi len ür üne “kes me oy ma” denil mekt edir ( Resi m6. 4.). Vitri n
şekli nde kull anıl an kitabel erde, t avan göbekleri nde ve köşe süsl emel eri nde
kull anıl dı ğı gör ül mekt edir ( Asarcı klı, 1989).
6. 2. 2. Apli ke Oy ma
Ahşap l evhal ar dan, kesme oy ma veya r öl yef oyma il e el de edil en parçaları n
ahşap kaplı yüzeye ya da duvar üzeri ne mont e edi l mesi yl e el de edil en ür üne “apli ke
oy ma” denil mekt edir ( Asarcı klı, 1989).
Bu yönt e m, ahşap duvar ve t avan kiriş kapl amal arı nı n ve dol apl arı n üst
kenarl arı ndaki bantl arı n süsl en mel eri nde kull anıl mıştır.
Tavanl ar da r astl adı ğı mı z i nce çıt al arl a yaratılan düzgün geo metri k şekill er de
apli ke uygul a manı n bir ör neği dir ve çıt al ar arası kal e mi şi il e süsl en mi ş, gör ül meye
değer bir tekni k ol uşt ur makt adır ( Resi m 6. 5 ve Resi m 6. 6).
Resi m 6. 4. Tavandan Kes me Oy ma Tekni ği ne Bir Ör nek
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Resi m 6. 5. Tavanl arda İnce Çıt al arl a Yaratılan Apli ke Uygul a ma Ör nekl eri

Resi m 6.6. Tavan Köşe Det ayı ndan Apli ke Oy ma Ör neği
6. 2. 3. Röl yef ( Kabart ma)
Ahşap yüzey üzeri ne çi zil en motifl erdeki gereksi z yahut i st en meyen
kı sı ml arı, özel kesi ci aletl erl e boşalt mak sureti yle uygul anan t ekni ktir. Odal ar daki
sabit veya hareketli mobil yal arda, konsoll arda ya da ayna çevrel eri nde bu t ekni ği n

uygul a mal arı na rastl a mak mü mkündür.
6. 2. 4. Ahşap Doğra ma
Ahşap doğra ma, pencere ve kapıl arda yoğun ol arak kull anıl mı ş; avl u
cephesi ndeki ke merli f orm, ahşapl a sağl an mı ştır. Aynı za manda i ç haci ml erde de çok
kull anıl an mal ze me, pencerel eri n üzerl eri bantl a geçil mek ve kepenk ol uşt ur ul mak
sureti yl e, çift pencere ol arak;

kepenkl er kapandı ğı nda odaya giren ı şı ğı n

engell en mesi içi n de kullanıl abil mekt edir

6. 3. Bas kı, Kal e mİşi ve Vi tray Süsl e mel er
Ant akya eski evl eri nde sı kça karşı mı za çı kan süsl e me unsurl arı, i ç yüzey
kapl a mal arı nda baskı ya da kal e m i şi kul lanıl arak ol uşt ur ul muş, e mekt en
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kaçı nıl ma mı ş ve özgün motifl er ort aya çı karılmı ştır. Ca m yüzeyl er de kull anıl an
vitray t ekni ği ile, cephede de hareket sağl an mı ştır.
6. 3. 1. Kalı pl a Bas kı
Badanalı oda duvarl arı; ahşap kalı pl a yapıl an baskı t ekni ği yl e, bit kisel
motifl erl e süsl en mi ştir. Ağaç baskı kalı p ör nekleri ni n Ant akya Ar keoloji Müzesi
Ar şi vl eri nde bul unduğu belirlenmi ştir ( Asarcı klı,1989).
6. 3. 2. Kal e mİşi
Geni ş anl a mı yl a kal e m işi veya kal e mkari adı altı nda genelli kl e fırça i le,
tezhi p t ekni ği ni

andırab bir t ekni kl e

meydana getirilen r enkli desenl ere

denil mekt edir. Çoğunl ukla sı va bazen de t aş üzeri nde gör ül ür. Ahşabı n geni ş öl çüde
kull anıl dı ğı yerlerde çok kull anıl makt adır ( De mi riz, 1979).
Ant akya konut mi marisinde süsl e me unsur u ol arak sı kça karşı mı za çı kan
kal e m i şi, t avan yüzeyl eri nde ve göbekl eri nde, ahşap kaplı duvar kapl amal arı nda,
dol ap yüzeyl eri nde, t avan kapl a mal arı nda ve kiriş üzerl eri nde gör ül mekt edir ( Resi m
6. 7 ve Resi m 6. 8).
Resi m 6. 7. Kabaltı Sokak’t an Kal e mİşi ni n Uygul andı ğı Bir Tavan Ör neği
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Resi m 6. 8. Kurt ul uş Caddesi’ndeki Bir Evden Kal e m İşi ni n ve Apli k Çıt a Tekni ği ni n
Uygul andı ğı Bir Tavan Ör neği

Resi m 6. 9. Kuseyr Ail esi Evi’nden Kal e mİşi ne Örnek Tavan ve Dol ap Kapağı
Ör neği ( De mi r, 1996)
Resi m 6. 10. Kuseyr Ai esi Evi’ nden Tü m Süsle me Tekni kl eri n Uygul andı ğı Bi r
Tavan Ör neği
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6. 3. 3. Vitray
Pencerel eri süsl e mek i çi n, kesil mi ş renkli ca mları i nce kurşun ve ağaç
çubukl arla ya da al çı il e bi r biri ne bağl ayarak yapıl an res me “vitray” denil mekt edir
( Hasol, 1975).
Ant akya’ daki konutl arda, li vanl ardaki gö mme dol ap kapakl arı nı n ca ml arı nda,
ze mi n yahut biri nci katt a , avl uya bakan cephedeki üst ca ml ar da ( Resi m 6. 11) renkli
ca m kull anıl arak vitray et kisi sağl an maya çalışıl mıştır.

Resi m 6. 11. Zengi nl er Mahall esi’ndeki Bir Evi n Avl uya Bakan Cephesi ndeki Vitray

6. 3. 4. De mi r İşçili ği
De mi r i şçili ği ni n en güzel ör nekl eri, avl uda bul unan mer di venl eri n
kor kul ukl arı nda

ve

gi riş kapıl arı nı n süsl e mel eri nde, kapı

ve t ok makl arı nda

gör ül mekt edir. Bazı evl eri n ze mi n katı nda bul unan pencerel erde, güvenli ği sağl a mak
içi n düşünül müş de mi rler de ve bal kon de mi rl eri nde de de mi r i şi ni n çok güzel
ör nekl eri ne rastlanır.
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Resi m 6. 12. Avl uda Bul unan Kor kul ukl ar dan Ör nekl er
Ant akya eski evl eri ni n sokak kapıl arı nı n birçoğu, f erforj e t ekni ği kull anıl arak
yapıl mı ştır. Bu t ekni ği n uygul andı ğı kapı çi zi ml eri, Ek 3’ de veril mi ştir.

Resi m 6. 13. Bal kon De mi ri Ör neği

Resim 6. 14. Avl u Mer di veni Kor kul uk

( De mi r, 1996).

Ör neği

6. 4. Böl üm Sonucu
Ant akya evl eri nde gör ül en süsl e mel er, böl ü mde veril mi ş; uygul anan i şçili kler
ve süsl e me çeşitleri irdelen mi ştir. Bu süsl e me t ekni kl eri ni n hepsi ol masa bil e bir ya
da birkaçı nı t üm Ant akya Eski Evl eri nde gör mek mü mkündür. İçe dönük yaşantı nı n
getirisi yl e i ç mekana veril en öne mi n al gıl an ması nı sağl ayan bu süsl emel er, i ç
me kanı n zengi nl eş mesini sağl a makt a; ev hal kı nı n ki mli ği ni

yansıtma kt adır.

Mi mari de hi çbir za man basit e kaçıl ma mı ş, t ümayrı ntılar özenl e ol uşt ur ul muşt ur. Taş
işçili ği ni n özgün ör nekl eri yl e başl ayan cephe mi marisi ni n ar dı ndan i çeri ye
giril mesi yl e karşılaşılan ahşap i şçili kl eri ve boyama t ekni kl eri, ze mi nde ol uşt ur ul an
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taş ya da kar o kapl a mal arı n deği şi k ör nekl eri, görül meye değer dir. Gi riş kapıl arı ve
avl udaki mer di ven kor kul ukl arı nda uygul an mı ş ol an ferforj e t ekni kl eri, iç mekanda
ol duğu kadar dış haci ml erde de iti nası z bir işçili k yapıl madı ğı nı n kanıtl arı dır.
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7. BÖLÜM: SONUÇLAR VE ÖNERİ LER

Anti k Çağ’ da “ Doğunun Kr ali çesi ” ol arak anıl an Ant akya Kenti, çevresinde
yapıl an kazı çalış mal arında, yerl eşi mi ni n Ort a Pal eoti k Döne me kadar uzandı ğı
anl aşıl mı ş, bul unt ul ar da bu döne me ait i htişa mlı geç mi şi ni n ve kült ür düzeyi ni n
göst ergesi ol muşt ur.
M. Ö. 300- 64 yılları arası nda t ari hl enen Sel eukos Kr allı ğı döne mi nde,
Anti och; Hi ppoda mus Sist e mi ne (Izgara Sist e m) göre düzenl en mi ştir.
Ant akya Kenti ni n fi zi ksel yapı sı; İ mparat or Ti beri us döne mi nden sonr a
deği ş mi ş ve kent, Hel eni sti k yapı dan “ Gr eko-Ro man” yapı ya geç mi ştir. Kenti n,
Ro ma İ mparat orl uğu döne mi nde geçirdi ği yangı nl ar ve depre ml er nedeni yl e; eski
kentt e bu döne me ait yapıl arı n çoğu yok ol muşt ur. Kent, Doğu Ro ma İ mparat orl uğu
Döne mi nde Const anti nepolis, Osti a ve İ skenderiye’ den sonra en büyük kent ol ma
özelli ği ne sahi p ol muşt ur.
Ort a

Çağ’ da

Bi zans İ mparat orl uğu’ nun sı nır

kenti

ol an

Ant akya,

Müsl ü manl arı n et kisi altına gir mi ş; 11. yy. da Eme vi ve Abbasi ege menli ğinden sonr a
Tür kl eş meye başl a mı ş, Hi ppoda mus si st e mli kent pl anı Ar ap haki mi yeti ne kadar
kor unabil mi şse de yeni anl ayı ş, bu pl anda bir t akı m zorl a mal ar ve deği şi kli kl er
me ydana getir mi ştir. Anti k Çağ’ı n ünl ü Kol onatlı Caddesi günü müzde Kurt ul uş
Caddesi ol arak yer al makt adır. Bu caddeyi di k olarak kesen sokakl ar ve sokakl arı n
arası nda kal an ve Eski Kenti ol uşt uran yapı adal arı i ncel endi ği nde, bu böl gede
bul unan ve 1975 yılı nda Gayri menkul Eski Eserl er ve Anıtl ar Yüksek Kur ul unca
tescillenerek, ekl e me ve düzelt mel erl e 1982 ve 1989 yıll arı nda alı nan kararl arl a
kor u ma altı na alı nmı ş ol an yapıl ara yet eri nce sahi p çı kıl madı ğı anl aşılmı ştır. Bu
yapıl arda yoğun i nsan yerl eşi ml eri ni n ol ma ması öngör ül mesi ne rağ men; bu evl eri n
birçoğunda, kırsal kesi mden kent e göç eden bir kesi m yaşa makt a, evl erin değeri ni
bil me mekt e ve kull anı mı konusunda yet erli hassasi yeti göst er me mekt edir.
Es ki Kent e ol an il gi ni n azal mı ş ol duğu, Asi Nehri’ni n Batı yakası nda ve
Har bi ye’ ye doğr u gelişen Yeni Kenti n, mer kez hali ne dönüşt üğü f ar k edil mi ştir.
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Günü müzün sosyo-ekono mi k yapı sı gereği i çe dönük bir hayatı n aksi ne dı şa dönük
bir yaşa m s ür düğünden; eski dokudaki mekan anl ayı şı nı n, günü müz koşull arı nda
sür dür ül mesi zor ol makt adır.
Kenti n Kuzey Anadol u fay hattı nı n üzeri nde yer al ması ve t ari hi boyunca
geçir mi ş ol duğu şi ddetli depre ml er nedeni il e kentt e, hi çbir za man yüksek katlı
yapıl ara rağbet edil me miş, aksi ne t ek yahut i ki katlı yapıl ar i nşa edil mi ş ol sa da,
günü müzde depre me karşı yet erli önl e ml er alı nma ksı zı n çok katlı bi naları n i nşa
edil di ği tespit edil mi ştir.
Konutl arı n ze mi n katı nda kull anıl an yapı gereci taştır. Üst katl arda i se t aş ve
ahşap karışı k ol arak kullanıl makt adır.
İkli mi n sı cak et kisi nden et kil en me mek i çi n düşünül müş ol an daracı k
sokakl ar, kent i çi nde gi rift bir doku ol uşt ur ur. Evi n dı şarı dan al gıl anma ması ve
ma hr e mi yeti sağl a mak amacı yl a yapıl an yüksek, sağır, t aş beden duvarl arı ve kapıl ar
sokak cephesi ni ol uşt ur urken; avl u cephesi ndeki kes me t aş duvarl arda bul unan dar
ve uzun or anl ardaki pencere ve kapı boşl ukl arı, üzerl eri nde bul unan t aş işçili ği ni n
ör nekl eri ni t eşkil eden kuş ve f anus t akal arı, i ç mekanda i se dol ap ve tavanl ar da
rastl anan ahşap i şçili kl eri di kkat çeker.

Sokak cephesi ndeki sadeli ği n aksi ne i ç

me kanda böyl esi ne süsl eme il e son derece zengi n bir gör ünü m kazanan konutl ar daki
bu t ekni kl eri n dı ş cephede de kull anıl dı ğı düşünül düğünde, son derece süslü bir kent
ort aya çı kacağı şüphe götür mezdir.
Sokak cephel eri nde fazla pencereye r astl anmaması hatt a ze mi n katl arda
neredeyse hi ç pencere bul un ma ması, pencerel eri n genelli kl e üst katl arda ve kor uyucu
el e manl ar ol an ahşap kepenk, panj ur ya da kafesl erl e ört ül ü ol ması da yi ne
ma hr e mi yeti n sonuçl arındandır. Pencerel er, i kli mi n et ki si yl e büyük t ut ul muş,
cephedeki boşl uk dol ul uk oranı nı dengel er vazi yett edir. Çoğunl ukl a ke merli, bazen
de düz çi zgil erl e ol uş muş pencerel er, dar ve uzun ol mal arı nedeni il e cephede dai ma
düşey bir et ki yarat maktadırl ar. Pencerel eri n bu derece büyük ol ması nın s onucu
ol arak, ca m f azl aca böl ünt ül en mi ştir. Bu böl ünt ü sayı sı i ki den dörde kadar
çı kmakt adır. Sür gül ü sist e ml e ya da kanatl a açıl an pencerel eri n, genelli kl e üst
parçal arı sabittir.
Sokakt an evl ere giriş alışıl agel mi ş şekil de t ek kapı dan i baret değil dir. Sokak
kapı sı, önceli kl e zok mak denil en kori dor nit eli ği ndeki bir boşl uğa açıl makta, avl uya
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ise i ki nci bir kapı dan ul aşıl makt adır. Gi riş kapıl arı döv me de mi r den yahut ahşapt an
yapıl mı ştır. Kapıl ar da pencerel er gi bi ke merli ya da düzdür. Ahşap ol an kapıl arı n
çok azı sade ahşapt an ol uş makt adır. Genellikl e kapı, de mi r i şçili ği ni n özgün
ör nekl eri ni ol uşt ur makt a ve göze son derece hitap eder vazi yett edir. Çoğu kapı nı n
üzeri nde haval andır ma a maçlı bir boşl uk göze çar par. Bu boşl uk da de mi r i şi yl e
süsl üdür.
Avl u, konut un en öne ml i mekanı dur u mundadır ve hayatı n büyük kı s mı nı n
burada geç mesi sonucu, bu mekana çok öne m veril miştir. Pl an şe ması ol arak avl u,
konut un mer kezi dur u munda, t üm bi ri ml eri birbiri ne bağl ar vazi yett edir. Odal ar
avl unun bir, i ki ya da üç tarafı na yerl eş mi ş dur u mdadır. Ze mi n katt a sal on, mut fak ve
banyo biri ml eri, üst katt a ise yat ak odal arı biri ml eri bul un makt adır.
Avl uda r astl anan ve her evde muhakkak bul unan en ti pi k el e manl ar kuş ve
fanus t akal arı dır. Kuş t akal arı göz sevi yesi nden ol dukça yukar da, fanus t akal arı i se
daha aşağı dadır. Taş oy ma işçili ği ni n en güzel ör nekl eri ni teşkil ederl er.
Yapı nı n duvar gerisi ne gi zl en mesi şekli nde ortaya çı kan cephe mi marisi;
Güney Doğu Anadol u Böl gesi ne özgü bir mi mari dir ve Anadol u’nun di ğer
yörel eri nde, yapı nı n sokakt an t ü mü il e al gıl anmasına i mkan veren cephe mi mari si il e
tezat

ol uşt ur makt adır. Sokak cephel eri ndeki pencerel er yal nı zca çı k mal ar da

bul unanl ar dan i barettir. Evi n esas ve öne mli ol an cephesi avl u cephesi dir. Pencerel er
çoğunl ukl a bu cephede gör ül mekt edir. İ kli mi n et ki si yl e büyük boşl uklar yarat an
pencerel er, cephede dörtl ü, üçl ü yahut i kili şekilde bul unur ve çoğunl ukla bir bi ri ne
yakı ndırl ar.
Avl u kapıl arı pencerelere uyar vazi yett e dai ma ahşapt an yapıl mı ştır.
Pencereni n nit eli ği ne göre ke merli ya da düz hatlı dır. Kapı ve pencere üst bitişl eri
aynı hi zadadır.
Es ki kent e ait özelli kleri kı s men de ol sa kor uyabil mi ş bir kent ol an
Ant akya’ nı n, yeni kentl eşen kı s mı nda da aynı mi mari özelli kl eri deva m ettiren yapı
büt ünü ol uşt ur ul ması gereği düşünül se de, günümüzdeki

sosyal yapı deği şi kli ği

çerçevesi nde, deği şen koşull ar göz önüne alı nırsa; i çe dönük yaşa mı n dı şa dönük
hal e dönüş mesi il e eski me kan ve doku anl ayışını n günü müzde sür dür üle meyeceği
farkedil mekt edir.
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Sit al anı i çi nde kal an bu eski konut dokusu, bakı msı zlı kt an ve i h mal karlıkt an
yok ol maya yüz t ut ar vazi yett edir. Konutl arı n süregel en sahi pl eri ni n, yaşa m
koşull arı nı n deği ş mesi ile Yeni Kent e göçl eri ile bu evl er sahi psi z kal mı ş, bunun
sonucu ol arak kırsal kesi mden kent e göç eden i nsanl ara kiral anan konut lar hali ne
gel mi ştir. Bu kesi mi n bi li nçsi z t avırl arı ve konut lara, t ari hi eser ol mal arı nedeni il e
hi çbir müdahal e yapıl a ma ması ndan öt ür ü, yapıl ar yavaş yavaş dökül mekt edir.
Si vil t opl um ör gütl eri ve yöredeki t oprak sahi pl eri
bil gil endirilerek, devl et dest eği bekl en meksi zin özendirilerek,

bu konul arda
Anıtl ar Yüksek

Kur ul unun onayı na sunul arak mi marl ar odasını n da yar dı mı alı narak kült ürel
varlı kl arı mı za sahi p çı kıl ması hedefl en meli dir. Bi r konut un ayakt a kalması ancak
içi nde yaşan ması il e mü mkün ol abilir. Bu bağl a mda konutl ar, ot el, pansi yon,
rest aurant

ya da cafe ol arak yeni den i şl evl endiril meli dir.

Must afa Ke mal

Üni versit esi’ni n varlı ğı ile şehir dı şı ndan gel en birçok öğrenci yi yerl eştirme k üzere
öğrenci evl eri ol arak yeni den hi z met e açıl abilir. Konutl ar; senede bir kez yapıl an
St. Pi erre Kilisesi ayi nl erinde şehir hatt a yurt dı şı ndan gel en mi safirleri n konakl a ması
içi n ot ell er hali ne getirilebilir. Bu aynı za manda son za manl ar da art an Ant akya
t url arı içi n şehre gel en yerli t uristler içi n de faydalı ol acaktır.
Bu konutl arı n kurt arılması ancak böyl e bir süreç i çi nde yeni bir i şl ev
kazandırılarak rest ore edil mel eri il e mü mkün ol abilir. Aksi t akdirde yapıl ar, za manı n
ve yanlış kull anı ml arı n aşı ndırı cı et kil eri ne daha fazl a direne meyecek ve birer birer
yok ol arak t ari hi ki mli k ve süreklili ği kaybedecekler dir.
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EK 1.

ANTAKYA EVLERİ PLAN ŞE MALARI

Şekil D. 1. Zengi nl er Mahall esi Kahrama n Sokak No: 39- 41
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun Bir Tarafı nda ( De mi r, 1996).

Şekil D. 2. Şehitl er Mahall esi Ayyıldı z Caddesi No: 31
Ze mi n Kat, 1. Kat ve 2. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun Bir Tarafı nda ( De mi r, 1996)
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Şekil D. 3. Ul uca mi Mahall esi Yıl dız Sokak No: 41
Ze mi n Kat ve 1. Kat Planl arı, Odal ar Avl unun Bir Tarafı nda ( De mi r, 1996).

Şekil D. 4. Kant ara Mahall esi Kuseyril eri n Evi
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun Bir Tarafı nda ( De mi r, 1996).
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Şekil D. 5. Zengi nl er Mahall esi Gazi paşa Caddesi No: 29
Ze mi n Kat ve 1. Kat Planl arı, Avl unun Bir Tarafı nda Odal ar, Di ğer Tarafı nda
Mat mah ( De mi r, 1996).

Şekil D. 6. Zengi nl er Mahall esi Kastal Sokak No: 8
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun 2 Tarafı nda
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Şekil D. 7. Bi ni cil er Mahall esi Tan Sokak No: 4
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun 2 Tarafı nda ( De mi r, 1996).

Şekil D. 8. Yıl dı z Sokak No: 89 Ze mi n Kat Pl anı, Odal ar Dağı nı k ( De mir, 1996)
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Şekil D. 9. Zengi nl er Mahall esi Kahrama n Sokak No: 45
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun 3 Tarafı nda ( De mi r, 1996).

Şekil D. 10. Ant akya Tür k Kat oli k Kilisesi, Odal ar Avl unun 3 Tarafında
( De mi r, 1996).
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Şekil D. 11. Kurt ul uş Caddesi Ayyıl dız Sokak No: 11
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Odal ar Avl unun 4 Tarafı nda ( De mi r, 1996)

Şekil D. 12. Şeyh Ali Mahall esi Güngör Sokak No: 26
Ze mi n Kat ve 1. Kat Pl anl arı, Avl u L Bi çi mi nde ( De mi r, 1996).
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