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Elmalı Belediyesi
Kültür Yayınları



Halil ÖZTÜRK

Elmalı Belediye Başkanı

Elmalı Büyük Bir
Turizm Potansiyeli Taşıyor

Elmalı hem doğa güzellikleri hem de tarihi yapısıyla Türkiye’nin açık hava müzesi olan nadide ilçelerinden 
birisidir. Milattan öncesine dayanan tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir.
Elmalı Antalya’nın 110 km. batısında, Güney Anadolu’yu kapsayan Toros Dağları’nın batı Akdeniz bölgesine 
uzanan kıvrımları arasına sıkışmış, çanak şeklinde bir plato üzerinde kurulmuş, geleneksel yapısını koruyan 
ender yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır. 
Geleneksel bir kültürün gündelik yaşam içerisinde korunmaya çalışıldığı Elmalı; iklimi, doğa güzellikleri, sedir 
ormanları, tarihi konakları ve arastaları ile Likya, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en muhteşem örneklerini 
sergiler. 
“Türk’ün İlk Er Meydanı” olarak anılan ve dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan yiğitliğin, 
mertliğin simgesi ata sporumuz, 1352 yılından beri düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerine de ev 
sahipliği yapar.
Elmalı aynı zamanda bir evliyalar şehridir ve bu güne kadar yetiştirdiği din âlimleri ile gönülleri fetheden bir 
diyar olmuştur. Maneviyat dünyamıza yön vermiş ve yüzyıllara hitap eden muhteşem eserler kazandırmış 
Vahib-i Ümmi, Sinan-ı Ümmi, Abdul Musa ve son dönemlerin önemli isimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır ve İbrahim Bedrettin Elmalılı’nın bu şehirde yaşamış olmaları, bu manevi havayı daha da arttırmaktadır. 
İşte bu güzel ve mübarek insanlar, bu kenti bir sevgi şehri, bir irfan memleketi haline getirmiştir. Burada 
yaşayan ve manevi hayatımıza yön veren Allah dostları, her yıl binlerce insanı bu şehre adeta çekmektedir. 
Geleneklerimizden gelen konukseverliği, tarihi, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve her şeyden önce 
manevi atmosferi ile derin izler bırakır ruhunuzda Elmalı…
Elmalı’nın değerlerini tanımak ve Elmalıyı bir turizm cenneti haline getirmek için bütün imkânlarımızı sefer-
ber ediyor, bu güzellikleri yaşayarak hissetmeniz için sizleri de Kadim Şehir Elmalı’ya bekliyoruz.



Durmuş ALTAN

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Kadim Şehir Elmalı
Kadim Şehir Elmalı Elmalı, Antalya Körfezi’nin batısında, Teke Yarımadası’nın orta bölümünde yer alır. İlçe 
merkezi Batı Toroslar ve Bey Dağları arasında, geniş bir plato üzerinde, Elmalı Dağı’nın eteklerinde kurul-
muştur.
Dünya yüzeyindeki sedir orman florasının merkezi, ulu ağaçların yükseldiği, 3070 metrede atların özgürce 
dolaştığı, kadim inanç merkezleri tarafından çevrelenmiş, tarihin tüm seyri içinde rol üstlenmiş, insanı ve 
doğası birbirine sevgiyle yoğrulmuş, tek bir selam ile Yörük ateşini paylaşabilecek insanların coğrafyasıdır 
Elmalı... 
Uçsuz bucaksız bir platonun sonunda, köklü tarihinin yüklü mirasını korumak istercesine sırtını ardındaki 
dağa yaslayan, dağın hemen yamacında bulunan evliya türbeleriyle kutsanmış bir ilim irfan yuvasıdır Antal-
ya’nın eski yerleşim yerlerinden biri olan Elmalı... 
Stratejik ve coğrafi konumu ile tarihten günümüze dek kesintisiz olarak pek çok uygarlığın gelişmesine 
sahne olmuştur. Bölgede yürütülen uluslararası kazı ve araştırmalar sayesinde, ortaya çıkarılmış olan 
yerleşim yerleri, mezarlar, mimari bulgular ve buluntular bölgede oldukça yüksek ve farklı kültürlerin varlı-
ğına işaret etmektedir. 
Dini, tarihi, arkeolojisi, yöresel tatları ve doğal turizm zenginlikleri ile kültür turizmi açısından da çok zengin 
olanaklar sunmakla beraber Antalya’ya yakınlığı nedeni ile deniz, kum, güneş için Antalya’ya gelen misafirle-
rine nefes aldıracak alternatif turizm potansiyelini fazlasıyla barındırır.
Bozulmamış doğası, engin tarihi, inanç zenginliği ve yöresel lezzetlerini yerinde yaşamak üzere herkesi 
Kadim Şehir Elmalı’ya bekliyoruz.
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Kadim Şehir
Elmalı

Arkeoloji
• Karataş Semahöyük Küp Mezarları
• Choma (Hacımusalar Höyüğü)
• Leto Ana ve Çocukları
• Elmalı Sikkeleri
• Karaburun Tümülüsü
• Kızılbel Tümülüsü
• Armutlu Kaya Mezarı
• Gölova Anıt Mezarı
• Gilevgi Kalesi
• Avşar Kalesi
• Likya Yolu
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Karataş - Semahöyük
Küp Mezarları

Elmalı’nın yaklaşık 9 km doğusunda; Bozüyük (Semahöyük) Köyü'nün yakla-
şık 2 km. batısında deniz seviyesinden 1200 m yükseklikte yer alır. 1949 
yılında S. Hood; 1951–52 yıllarında J. Mellaart tarafından incelenen Kara-
taş-Semayük; 1963–76 yılları arasında M.J. Mellink başkanlığında bir ekip 
tarafından kazılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.

İlk Tunç Çağı’nda yerleşim dışı ölü gömme geleneğinin Batı Anadolu’da en 
iyi izlendiği yerlerden biri Karataş-Semahöyük’tür. Burada yerleşim alanı 
dışında ele geçen küp mezarlarda birden fazla iskelet bulunması aile 
mezarlığı kavramının o zamanda da var olabileceğini akla getirmektedir. 
Höyüğün 200 metre güney kısmında 500’e yakın küp mezar (pithos) ortaya 
çıkarılmıştır; doğu yönüne doğru sıralanmış küp mezarlar ilk Tunç Çağının 
I-II evrelerinde aile ya da kişilere ait mezarlar yanlamasına yatırılmış, 
ağızları ise pişmiş toprak kapaklarla ya da taşlarla kapatılmıştır; üzerinde 
çevrilmiş küçük tümsek taşlarla mezarın yeri belirtilmekteydi. Küp mezar-
lar ilerleyen zamanlarda tekrar açılarak yeni ölüler konmaktaydı; bazı 
mezarlarda 8 ölü, bir mezarda da ölü “hocker“ pozisyonunda bulunmuştur. 
Küp mezarların alt kısmı düz ya da ayaklıydı; kulpları halka ya da kulak 
biçimindeydi. Bazılarının üzerinde kabartmalara rastlanmıştır.
Boyları 1.80 metre olan küplerin içinde çok sayıda ölü hediyeleri bulunmuştur; tunç, gümüş ve nadiren altın takılar, 
iğneler, bilezikler, yüzükler, kemer tokaları, bıçaklar, gümüş saplı ahşap eşyalar, taştan yapılmış topuz başları ölü hedi-
yeleri arasındadır. Küp mezarların dışında bulunan ahşap mezarın ise sembolik bir taş kapısı vardır; değişik tipli bu 
mezar olasılıkla yerleşimin yöneticisine/beyine ait olmalıdır.
Höyük 100 m. çapında ve 3-4 m yüksekliğindedir. Kazılar sırasında höyüğü çevreleyen bir yerleşim yeri ve mezarlık 
tespit edilmiştir.
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Choma
(Hacımusalar Höyüğü)
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Hacımusalar Höyüğü (Choma), aynı isimle anılan Hacımusalar Mahallesi’nin 1.5 kilometre güneydoğusunda yer alır. 
Bulunduğu konuma uygun Yunanca sözcük anlamı “ Yığma Tepe“ demektir.  Elmalı’ya 16 kilometre uzaklıkta, Kaş yolu 
üzerindedir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1040 metre yüksekliktedir. 
Höyük yuvarlak bir görünüme sahip olup 300 x 350m boyutunda, 10-12 metre yüksekliğindedir. Kenarları yüksek ortası 
çukur olan höyüğün yamaçlarında teraslar görülmektedir. Yerleşimde 1962 yılında R.M.Harrison incelemelerde bulun-
muş, yazıtlardan yola çıkarak kentin ismini saptamıştır. R.M.Harrison, Sarılar ve Hacımusalar Köyü yakınlarında birçok 
yazıta rastlanmıştır; çoğunluğu Roma Dönemine ait olan yazıtların bir kısmı lahitlere aittir, bir tanesi de Choma halkına 
ve Konsüle ait dekrettir.    

Höyükte yapılan kazılarla birçok yapı kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Höyükte, neolitik dönemden orta bizans dönemine kadar 
kesintisiz yerleşim olduğu ortaya çıkmıştır. Hacımusalar Höyüğü’nde yapılan kazılarla iki kilise, sur duvarları, çanak-çömlek 
parçaları, Erken Tunç Çağı’na ait gaga ağızlı testi ve maşrapalar ele geçmiştir; yine erken tunç çağı tabakasının yoğun olduğu 
yerde dokuma atölyeleri de ortaya çıkarılmıştır. Çıkarılan buluntuların bir kısmı Antalya Müzesi’nde diğerleri ise Elmalı 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Höyükte ortaya çıkarılan kiliselerden Merkez Kilise olarak isimlendirilen yapının çok evreli bir 
Bizans kilisesi olduğu anlaşılmıştır. Önceki kazılarda taban mozaikleri, duvar resimleri ortaya çıkarılan kilisenin son yıllarda 
yapılan kazılarla duvarlarının yanı sıra, güney kısmında da bir mezarlık alanı bulunmuştur. Kilise inşasında kullanılan 
mimari parçaların özellikleri yapının evreleri hakkında bilgiler vermektedir. Kilisenin tabanında bulunan mozaik kaplamanın 
M.S. 6.yüzyıla tarihlenebileceği anlaşılmıştır. 6.-12.yüzyıllara tarihlenen kilisenin bulunduğu Hacımusalar Höyüğü yerleşimin 
bu dönemlerde dini bir merkez olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün batı kısmında ortaya çıkarılan ‘Batı Kilise’ olarak isimlendirilen 
yapı bazilika tipli bir kilisedir. Kilisenin kaçak kazılarla çok fazla tahribata uğradığı görülmüştür. Kazılar sırasında mozaikle-
rinin söküldüğü anlaşılmıştır. Yapı inşaasında çok sayıda devşirme malzemenin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Hacımusa-
lar Höyüğü’nde (Choma) bulunan kiliselerin yerel öneme sahip bir yapı olmaktan çok yerleşimin dini bir merkez olduğunu 
düşündürmektedir. Antik dönem bilgilerinde Choma’nın (Hacımusalar Höyüğü) bir piskoposluk merkezi olarak da ismi 
geçmektedir.  
Araştırmalarda, Hacımusalar Höyüğü’nün doğu yamacında kerpiçten yapılmış sur duvarıyla kuzey yamacında kum taşından 
yapılmış sur duvarları ortaya çıkarılmıştır. Yapılan analizlerle duvarların erken döneme ait olanların M.Ö.6.-5. yüzyıllara, geç 
dönem duvarlarının da M.Ö.2. yüzyıla tarihlenebileceği anlaşılmıştır.



Leto Ana ve
Çocukları
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18 Nisan 1984’te Elmalı’nın Bayındır Köyü’nde kaçak kazılar sonucunda yaklaşık 1900 adet gümüş sikkeyi kapsayan büyük 
bir define bulundu. Bu definedeki sikkelerin büyük bir kısmı ticari sirkülasyona girmeyen olağanüstü kondisyona sahip
olduğu ve sikke biçimi açısından bilinmeyen bazı bilgilere ait ipuçları verdiğinden nümismatlar tarafından ‘’Yüzyılın
Definesi’’ olarak lanse edilir.  Definenin yurt dışına kaçırıldığı ve büyük bir bölümü Amerikalı iş adamı Willlam Koch ve
şirketince satın alındığı saptandığında, 1990 yılında Türk Hükümeti tarafından ABD Macahussets Eyalet Mahkemesi’nde
dava açıldı. Uzun süren hukuk mücadelelerden sonra her iki tarafın avukatları anlaşma yoluna vararak davayı bitirdiler. 
İmzalanan anlaşmayla Türk hükümetine verilen toplam 1661 adet sikke 29 Nisan 1999 tarihinde ülkemize getirildi.
Daha önce hibe yoluyla gelen 18 sikke ile beraber Yüzyılın Definesine ait toplam 1679 sikke buluntu yeri olan topraklara
kavuştu. Ancak defineye ait olan 150–200 kadar sikkenin nerede oldukları bilinmemektedir.  
Elmalı Definesi Orta ve Kuzey Yunanistan, Trakya, Ege adaları ve Kuzeybatı Anadolu gibi coğrafi
bölgelerdeki merkezlere ve Thrako-Makodenian boylarına ait birçok sikkeleri
barındırmaktadır.Attika’daki Athens şehri tarafından her biri yaklaşık 43 gr.
ağırlığında özel olarak basılmış 14 adet Dekadrahmi sayı olarak şimdiye kadar
bulunan hiçbir buluntuda ele geçirilmemiştir. Definenin yaklaşık yakınına ait
çoğunluğu ise Güney – Batı Anadolu’daki Lykia Sikkelerine aittir. Bu sikkelerin
henüz birçoğu literatüre girmemiş tipte ve değişik Lykia hanedan isimleri
içermektedir. 
Definede değişik merkezlere ait sikkeler olmakla birlikte,
çoğunluğunu birkaç büyük merkeze ait çok sayıda ve birbirleriyle aynı
kalıp bağı olan sikkeler oluşturur. Çok çeşitli kalıp (darp) örneklerinin
olmaması bu sikkelerin direk darphaneden gelmiş olduklarını
göstermekte, bu nedenle sikkelerin uzun bir zaman dilimi içinde
biriktirilmediği, ticari amaç için toplanmadığı anlaşılmaktadır.       
M.Ö 5.yüzyılın ortalarına doğru bir tarihte (M.Ö.460) birbirleri ile
çağdaş ve aynı zamanda her şehri belli bir oranda temsil eder gibi bir
araya getirilmiş olan bu sikkelerin bu yüzyılda Perslere karşı Atina’nın
önderliğinde kurulan Attik Delos Deniz Birliğine ait ittifak sikkeleri olabileceği
düşünülmektedir. Elmalı Lykia’daki Grek ve Pers kuvvetlerini ayıran bir bölgede olduğundan define muhtemel Helenler
adına savaşa katılan bir komutan tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere buraya gömülmüştür.

‘’Yüzyılın Definesi’’
Elmalı Sikkeleri

Bayındır Tümülüsü’ndeki ölü yatağının çevresinde bir ana tanrıçayı betimleyen insan şeklin-
deki adak heykelcikleri, mezar sahibi olan kadının ölünce tanrılaşacağının bir göstergesidir. 
Zira ölen bey ve eşlerinin tanrılaşması Likya geleneğinde vardır. Bir kız çocuğunun elinden 
tutan ve omzunda çıplak bir erkek çocuğu taşıyan tipik Anadolu giysili bu kadın heykelciğin, 
Elmalı bölgesinin Leto kültürünün merkezi Letoon’a yakınlığı nedeniyle tanrıça Leto ile çoçuk-
ları Artemis ve Apollon’un bir betimlemesi olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar bu 
eserin bir Efes ürünü olduğunu ve bu ürünleri yaratan ustaların, İ.Ö.7.yüzyıl boyunca Hitit ve 
Frigyalıların Eski Anadolu’nun gelişmiş kültürüne ait biçimlerini ve düşüncelerini İonya’ya 
taşıdıklarını ortaya koymaktadır.

 



Karaburun
Tümülüsü (M.Ö 475)
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Kızılbel
Tümülüsü (M.Ö 525)

Elmalı’nın 12 km kuzeydoğusunda, Elmalı-Korkuteli karayolu 
üzerindeki doğal bir tepe üzerinde yer alan Karaburun Mezar Odası 
(Karaburun II) toprak ve taş ile örtülü bir tümülüs mezardır. Mezar 
odası büyük kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş olup, üzeri yığma
toprak ve taş ile örtülüdür. Ön cephe üçgen alınlıklıdır. Çatı, büyük
iki adet kireçtaşı bloktan oluşmaktadır. Çatı yapısındaki bu özellik, 
ahşap yapılardan oluşan Frig mezarlarının, taş imitasyonu olduğu 
akla getirmektedir.  Kireç taşı kline batı duvarına yaslı olarak inşa 
edilmiştir. Adak masası yağmacılar tarafından zarar görmüştür. 
Taban, kare bloklar ile döşenmiştir. Duvarlar ise resimler ile 
bezenmiştir. Klinenin üst kısmında yer ala ana sahne bir şölene
hazırlık temasını içerir. Büyük ihtimalle yerel bir bey olan mezar 
sahibi, giysileri ve saç şekli ile açık bir şekilde Pers etkisini vurgulamaktadır.
Stilistik olarak Karaburun II mezarı Grek, Pers ve Anadolu özellikleri gösterir. İ.Ö.475 yılına tarihlenir. Sanatçının çizgileri, 
Erken Klasik Dönemin daha gelişmiş şekli ile Yunan sanatının özelliklerini taşımaktadır. Pers yetkisi altındaki mezar 
sahibi, duvar resimlerinde kendini sarayında karşılaya bilen ritüeller ile ifade etmektedir. Duvar resimlerinde temsil 
edilen savaş sahnesinde de anlaşılacağı üzere, mezar sahibi büyük ihtimalle Yunanlılara karşı Pers ordusunda savaşmış 
bir kişi olmalıdır.

Elmalı'nın 5,5 km Güneybatısında, Elmalı- Yuva karayolu üzerindeki 
doğal bir tepe üzerinde yer alan mezar odası yığma toprak ve taş ile 
örtülü bir tümülüs mezardır. Güneyinde Karagöl, Kuzeyinde Elmalı 
Dağı, Batısında Balıkçı Dağ ve Doğusunda muhteşem Beydağları ve 
Kızlar Sivrisi yer alır. Mezar odası kireç taşı bloklardan inşa edilmiştir. 
Taşların dışı kabaca işlenmiş, iç yüzleri düzeltilmiştir. Mezar odası 
dikdörtgen şeklinde tek bir odadan oluşmaktadır. Üçgen yükseltili çatı 
dört büyük bloğun yan yana paralel olarak yerleştirilmesiyle yapılmış-
tır. Taban taş bloklar ile döşenmiştir. Mezar odasında bir kline ve ufak 
masa yer almaktadır. Resimler direk olarak taşa kırmızı, mavi ve 
siyah renkler kullanarak tatbik edilmiştir. 
Mezar odasını süsleyen duvar resimleri Arkaik Doğu Yunan Stilinde 
olup M.Ö 525 tarihlerinde işlenmiştir. Kızılbel duvar resimlerinin İ.Ö 6. 
Yüzyılda bulunduğunu bilmemize rağmen günümüze neredeyse hiç 
ulaşmamış duvar resim sanatının örneklerinden olması açısından 
önemlidir.



Armutlu
Kaya Mezarları (M.Ö 4.Yüzyıl)
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Armutlu; Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı, yeşilin bütün tonlarını görebileceğiniz küçük, mütevazı bir köydür. Antal-
ya’ya 150 Km. Finike’ye 70 Km. ve Kaş İlçesine 90 Km. uzaklıktadır.
Armutlu Mahallesi tarihi dokusuyla ön plana çıkar. M.Ö. 4. yüzyılda kalıcı olarak Likyalıların yerleştiği anlaşılan bölge-
de, Likyalılardan kalan kaya mezarları zamana karşı hala direnmeye devam eder. Altı kaya mezardan dört tanesi 
ahşap yapı cepheli Likya geleneğindendir. Diğer ikisi bu geleneğin uzağında yalın, tek girişli bir odadan oluşur.  
Detaylı bir çalışma yapılamadığı için Armutlu Mahallesi’nin asıl adını gösteren bir kaynak maalesef bulunamamıştır. 
Yerleşim yerinde kaya mezarları dışında tarihe ışık tutacak çok bir şey kalmamıştır. Ancak mahalle içinde evlerin 
aralarında izlenebilen erken duvar kalıntıları Armutlu Mahallesi’nde hatırı sayılır bir yerleşimin varlığını bizlere haber 
verir
Yemyeşil ağaçların serinliğiyle tanışmak, Akdağ’dan gelen buz gibi suyumuzu kana kana içmek, doğal hayatı hisset-
mek ve en önemlisi tarihi dokusuyla tanışmak için görülmeden geçilmeyecek bir yerdir Armutlu…



Gölova
Anıt Mezarı
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Elmalı İlçesi, Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan anıt mezar, mahallenin hemen arkasında yer alan, kayalık 
tepe üzerinde, mahalleye ve çevresine hâkim bir noktada yer almaktadır.
İ.Ö. V. yüzyıl (?) tarihlenen anıt mezarın ölçüleri; yaklaşık 4.90 m. uzunluğunda, 4.25 m. genişliğinde, 2.90 m. yüksek-
liğindedir. 7 adet blok taştan yapılan mezara giriş ön bloğun kesilmesi suretiyle açılmış kapı ile sağlanmaktadır. 
Mezarın arka cephesinde tavanda ve tabanda kırıklar bulunmaktadır… 
Günümüzün modern anlayışıyla yenilenip çağa ayak uyduran şehirlerin yanında o dönemlerden kalan eski yapılar, 
tıpkı aile albümlerindeki nostaljik fotoğraflar gibi bir köşede geçmişin karelerine sıkışmış, gözümüzün önünde ama 
göz ardı edilmiş, korumasız kalmış, keşfedilmeyi bekleyen, tarihin derinliklerine yolculuk etmeyi sevenler için keşif 
rotaları olmak üzere sessiz ve hareketsiz bir şekilde bekliyor.



Gilevgi
Kalesi

14

Elmalı - Antalya yolunun yaklaşık 20. Kilometresinde, Çalca 
Dağı üzerinde Gilevgi Köyü yeni adıyla Özdemir Mahallesi 
sınırları içinde yer alır.
Asırların yorgunluğuna direnen Gilevgi’den tırmanışa başlayıp 
45 dakika veya 1 saat uzaklıkta bizleri selamlayan Gilevgi 
Kalesi suru, kuleleri ve seyirdim yerlerine kadar olan kısmıyla 
koruna gelmiştir. Çok iyi korunmuş surların içinde yerleşim 
yeri içinde kazı yapılmadığı için açık seçik bir yapı izi pek 
görülmemektedir. Surların korunmuşluğuna karşı kent içi 
kalıntının azlığı, kalenin yalnız askeri amaçla kullanıldığına 
işaret etmektedir. Nitekim eski yayınlarda Gilevgi Kalesi diye 
adlandırılan bu yükselti üzerindeki yerleşim veya askeri üs, 
Elmalı- Korkuteli yolunu çok iyi gözleyebilecek ve gerek duyu-
lursa, darbe indirebilecek doğal yapıya sahiptir. 
 Gilevgi Kalesi (Tymbriada) uçsuz bucaksız manzarayı kucaklayıp dik yamaçlara sırtını yaslayarak bulunduğu 
arazinin topoğrafyasını en iyi şekilde değerlendirir. Helenistik Döneme ait kenti dört bir yandan çevreleyen surlar 
hala ayakta kalmak için direnmektedir. Kaderine terk edilmiş Gilevgi Kalesi uzun yıllar boyu binlerce definecinin 
ağır saldırısına uğramış, yaşam savaşı vererek yardım eli beklemektedir.
Antik çağın yol güzergâhını adımlamak, geçmişin izlerini takip ederek kendiniz ve tabiatlta baş başa kalmak için 
mükemmel bir seçenektir Tymbriada ( Gilevgi Kalesi).



Avşar
Kalesi

 

15

24 Oğuz boyundan birisi olan, Avşar’dan ismini alan Elmalı’ya yaklaşık 30 km uzaklıktaki Avşar Mahallesi’nin hemen 
yukarısında, 20 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Avşar Kalesi (?) yok oluşa doğru sürüklenmektedir.
Avşar Kalesi (?) uçsuz bucaksız manzarayı kucaklayan, dik yamaçlara sırtını yaslamış, bulunduğu arazinin topoğraf-
yasını en iyi şekilde değerlendirmiştir.
Binlerce definecinin ağır saldırısına uğrayarak yaşam savaşı veren Roma Dönemi’ne ait lahit mezarlar, o dönemin en 
büyük yaşam izi olan yüzlerce seramik parçaları, kenti dört bir yandan çepeçevre çevreleyen ve hala ayakta kalmak 
için direnen Roma Dönemi’ne ait surlar adeta kaderine terk edilmiştir. Binlerce yıllık tarihin canlı şahidi sedir ve ardıç 
ağaçlarının kendince himayesinde yardım eli bekleyen ancak tarihin acımasızca hiçe saydığı bir yerleşim yeridir 
Avşar Kalesi.
Tarihe ilginiz, doğaya sevginiz, yorgunluk ve doğabilecek aksaklıklara tahammülünüz, bir gün de boş vaktiniz varsa; 
antik çağın yol güzergâhını adımlamak, geçmişin izlerini takip ederek kendiniz ve tabiatla baş başa kalmak, bu boş 
vakti değerlendirmek için mükemmel bir seçenektir Avşar Kalesi (?)...



Likya
Yolu

 

Elmalı’ya ulaşır, Güğü Beli geçidini aştıktan sonra ayrı yerlere ulaşmak üzere yeniden ikiye ayrılır.  Yolun, sol koluyla 
Seki üzerinden Fethiye’ye, sağ koluyla da yeniden Milyas’a doğrulduğunu “Dirmil, Gölhisar, Tefenni, Karamanlı ve 
Burdur üzerinden İç Anadolu ve Gölhisar Acıpayam üzerinden Batı Anadolu’ya bağlandığını bilmekteyiz.

Yürüdükçe tarihe tanıklık etmek …..
Yol boyunca günümüzün dinlenme tesislerini anımsatan mola yerlerine de şahitlik ederiz. Antik yol boyunca mola 
yerlerinin yanı başında yapılmış üstü yaklaşık 50 cm altı 1,5 metre çapında 2 metreye kadar yükselen doğal taşların 
hiçbir bağlayıcı madde olmadan üst üste konulmasıyla yapılmış taş yığını abidelere (?) rastlarsınız. Taş aralarına, 
yumruk büyüklüğünde, kolayca alınıp geri konulabilen ve yapısal işlevi olmayan küçük taşlar da yerleştirilmiştir. Bu 
taşların muhtemelen ayin sırasında büyük taşlara vurarak ses çıkarmak için kullanıldığı düşünülür. Bu sihirli coğraf-
yanın sessizliğini içimize çekip birkaç dakika hiç konuşmadan burada kim bilir nasıl ayinler, sunular, törenler yapıl-
mış olabileceğini hayal edin. Likya yolu ile yaşıt olduğunu, yol yapımında çalışan ve gök tanrıya inanan Asyalı göç-
menler tarafından ibadet amacıyla yapıldıklarını düşündüğümüz bu tapınakların kullanıldıkça her gelenin bir taş 
eklemesiyle büyüdüklerini Moğolistan’da Şaman tapınaklarından öğreniyoruz. Çoban kültürü ile ilişkili bu tapınaklar 
daha çok geçitlerde ve av bölgelerinde yapılırmış. Her eklenen taşla yerden yükseldikçe gizemleri de artan bu eserle-
rin sırrını çözmek, Asya kültürleri ile bağlantılarını araştırmak ve Likya kültüründeki konumlarına ışık tutmak ama-
cıyla geniş çaplı araştırma yapılması gerekmektedir.

Antik Kuzey Likya Yolu; Elmalı’nın Kışla Mahallesi yakınlarından 
tarihe uzanıp giden, tarihin içinden geçen, sükûneti, eşsiz, doğal ve 
tarihi güzellikleri ruhunuza kadar işleyen bir yol…
Önemli bir kısmı korunarak bugüne ulaşan taş döşeli İki sıra taşla 
topraktan yükselen, orijinal hali 4 m olan şimdi ise yaklaşık 2,5 
metre genişliğinde bir sanat eseri olan Likya Bölgesinin en zevkli 
ve yürümesi kısmen daha kolay olan Kışla /Elmalı etabı tercih 
edilir adımlamak için. Dar patikası ve taşlı yollarında başlamasıyla 
birlikte yürüyüş, düşünceler yavaş yavaş coğrafyanın geçmişine 
kayar. Kulaklarımızda çınlar o dönemin nal sesleri
3000 yıllık geçmişe sahip olan, yapımının Persler tarafından des-
teklendiği, Likya’lıların çalıştığı Antik Likya Yolu’nun Roma döne-
minde ise son şeklini aldığını düşündüğümüz bir ticaret ve yönetim 
merkezidir. Elmalı için değeri çok büyüktür. Başınızı kaldırdığınız-
da uzanıp giden kayalar, önünüze bakınca ayaklarınızın altında 
kesintisiz devam eden irili ufaklı taşlardan oluşan yollar, Likyalıla-
rın taşlardan oluşan yaşam alanları ve kayalara işlenmiş mezarla-
rını daha iyi anlamanızı sağlar.
Özgün halinde taşların üzerleri moloz ve toprakla kaplıymış. Yüz 
yıllardır aşına aşına toprak gitmiş hatta yol taşları civardaki mezar 
ve duvar yapımlarında kullanmak için sökülmüş. Geriye kalan sivri 
taşların at nallarını tahrip etmeleri nedeniyle yolun bu kısmına 
‘Naldöken’ adı verilmiştir.Elmalı’nın Kışla Mahallesi yakınlarında 
önemli bir kısmı korunarak bugüne ulaşan taş döşeli antik yol 
Korkuteli’den çıkarak Antalya’yı Ege’ye bağlayan en önemli güzer-
gâhlardan birisidir. Bayındır köyünden geçerek Baltasıgedik ve 
Vahib-i Ümmi türbelerinin bulunduğu hat üzerinden

Taş Yığını Abide (Tapınak)

16



Kadim Şehir
Elmalı

Tarih

• Arı Sereni
• Kesik Minare
• Ketenci Ömer Paşa Camii ve Külliyesi

          

• Tarihi Çarşı
• Elmalı Evleri
• Tahıl Ambarları
• Elmalı Mehter Takımı
• Yörük Göçü
• Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

          

17



‘‘5000 Yıllık Kültür’’
Tarihi Arı Sereni

18

Elmalı-Söğle Köyü’nün üst başında, 3070 metre yüksekliğiyle 
Akdağların zirvesi olan Kızlarsivrisi’ne yönünüzü dönünce, dağın 
sağında kalan Avdancık mevkiinde özgür tayların dolaştığı, 
uçsuz bucaksız otlakta yüzlerce yıldır zamana tanıklık eden 
serenleri görürsünüz.

Buradaki serenler; Likya tipi mezar anıtı (lahit) mimarisi örnek 
alınarak yapılmıştır. Adı ve yaşadığı coğrafyanın her zerresin-
den bilgelik süzülen, Anadolu insanın el emeği ve doğanın 
eşsiz uyumuyla yükselmiştir binlerce yıllık tarihi serenler. 
Söğle köylerinde ve köylerin Güneydoğusuna düşen Serkiz 
yaylasında görebileceğiniz serenler; doğanın kokusunu, tadını, 
bu ikisinin büyülü iksiri sayılan rayihasını mucize varlık arıla-
rın hücreleri ile harmanlayıp yaşamın hizmetine sunan birer 
“Dirim Evidir”.  
Anadolu’da M.Ö IV yy’dan itibaren görülmeye başlayan lahit-
lerden 3 Bin yıl sonrasına tarihlenir. Çoğu tahrip edilmiş ve 
kalıntıları çalınmış Sogla Antik Kenti’nin yamacına kurulmuş 
serenler, lahitlerden farklı olarak kesme taş ve Anadolu 
insanının ‘’Şah” diyerek kutsadığı efsane ardıç ağacından 
yapılır. Taş ve ardıç dilmeleri ile 3-4 metre yüksekliğe ulaşan 
serenler, 2 metre genişliğinde dörtgen örülmüş olup,  ana 
gövdesinin 2. metresinden sonrası ardıç kalaslarla örtülüdür. 
En üstte yine içi oyularak boru şekli verilmiş ardıç kütüklerin-
den yapılan kovanların üst üste yığılarak oluşturulan kubbe 
biçimli çatısı ile tamamlanır. 
Tamamı 6 metreyi bulan bu dirim evi, arıları ve balı başta ayı 
olmak üzere vahşi hayvanlardan ve kötü hava koşullarından 
korumak amacıyla yüksek yapılmıştır. Gövdede kullanılan bazı 
kalas uçlarının dışarıda bırakılması ile oluşan doğal merdiven 
sayesinde çıkılır serenlere.
Ön yüzde kapıdan küçük pencereden büyük girişten girdiğiniz-
de karşımıza çatının sade dış kısımlarına gelen yerlerinin 
örttüğü bir odacık çıkar.   Yöre insanları bu odacıkların arıları 
yazın güneşten kışın yağmur ve kardan koruyan sığınaklar 
olduğunu söyler.  Bunları geçince çatının sağında ve solunda 
ardıçtan oyulan boru şeklindeki kara kovanlar sıralanır. 
Elmalı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 5000 yıllık küp mezar-
lar üzerinde arı serenlerinin planı net bir şekilde görülebilir. 
Bu da Elmalı Ovasında yer alan arı serenlerinde binlerce yıldır 
bal üretimi yapıldığını açıkça ispatıdır.  



Cami-i Atik
Kesik Minare
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Mahalleye adını veren Eski Cami; Tahta Cami veya Şeyh Ömer Paşa Cami adlarıyla da anılmaktadır.
Cami-i Atik ilçedeki en eski cami olarak bilinmektedir.  1940 yılında Elmalı’da büyük bir yangın çıkmış, ahşaptan 
inşa edilen camii yangına yenik düşmüştür. Camiden günümüze yalnızca minaresi kalmış, minarenin de Şerefe-
den üstü yıkılmıştır. Bu yıkımla beraber cami, ilçe halkı tarafından kesik minare diye anılmıştır. Göç mevsimle-
rinde leylekler yıkılan minarenin üst kısmını yuva edinmiştir. Yaşanan büyük yangında mescidin kitabesi de 
kaybolmuştur. 
İlçedeki yaygın inanışa göre yapının Selçuklular zamanından kalma olduğu düşünülmektedir ancak; İnşa tekniği-
ne de bakıldığında minare; yaklaşık On dördüncü on beşinci yüzyıl erken Osmanlı Dönemi mimari özelliklerini 
yansıtmaktadır.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr 
Hatice DURGUN’un yayınlamış oldukları makalelerde bunu desteklemektedir.
 Minarenin yapım teknikleri; sekizgen kaidesi kesme taştandır. Silindirik gövde tuğladan yapılmış, aralara taş 
sıralar yerleştirilmiştir. Gövde yarıdan itibaren taş yoğunluk kazanmış, aralara tuğla yerleştirilmiştir. Şerefesi 
kesme taştan yapılmıştır. Silindirik petek ve konik külahı vardır. Yaklaşık 12–13 metre yüksekliğindeki minare-
nin, şerefe altlığından itibaren âlem kısmına kadar yenilendiği göze çarpmaktadır. Yapının güneyinde kaide 
üzerinde bir de güneş saati bulunmaktadır.
Evliya Çelebi, Ömer Paşa Cami’nden sonra kalabalık bir cemaate sahip olduğunu söylediği bu cami hakkında 
“…eski binada olmakla birlikte bir ruhaniyet vardır ki, içinde insan iki rekât namaz kılıp dua etse dünya ve ahiret-
le ilgili bütün istekleri Allah’ın izni ile kabul olur. Zira büyük evliyalar nazargâhıdır ki meşhurdur” demektedir. 
19. yüzyılda Tahta Cami ya da nam-ı diğer Şeyh Ömer Paşa Cami olarak da anılan cami, yapının banisinin Keten-
ci Ömer Paşa olduğu yönünde bir karışıklığa sebebiyet vermiştir. Ancak yine bu dönemde Cami-i Kebir olarak 
tanımlanan Ömer Paşa Cami ile Cami-i Atik olarak bilinen ve avlusunda bir medrese bulunan Şeyh Ömer Paşa 
Camilerinin banileri birbirinden farklıdır.  Evliya Çelebi Eski
Cami mihrabı önünde menkıbelerinin çok olduğunu söylediği
Şeyh Baba Sultan’ın medfun olduğunu da bildirmektedir.
 İlçemizin en eski camiisi,  günümüze kalan minaresi ile tarihle
harmanlanmış topraklarımızda olanca güzelliği ile ihtişamını
hala sergilemektedir.



Ketenci Ömer Paşa
Camii ve Külliyesi (1610)

Cami Hakkındaki 
Teknik Bilgiler ise şöyledir:

Caminin Eni ve Boyu Dıştan   19 x 19 m
Caminin Sahası   285 m2
Pencere Adeti    50
Kubbenin Yüksekliği   25 m
Duvar Kalınlığı   175 m
Minarenin Yüksekliği   40 m
Aldığı Cemaat    Alt 850 Üst 350
Toplam       1200 Kişi
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Elmalı İlçesinin ortasında yer alan Ketenci Ömer Paşa Camii, Osmanlı Mimarisi yapı sistemi içinde merkezi 
planlı-tek kubbeli türün en gelişmiş örneği, Mimar Sinan ekolünün bir şaheseridir. Güneybatı Anadolu’nun en 
gösterişli ve sanat eseri olan Ömer Paşa Camii, içinde bulunduğu şehir meyilli bir araziye kurulduğundan, 
heybetli bir görünüşe sahiptir. Osmanlı Devri Türk Mimarisinin Anadolu’da yapılmış az sayıdaki örneklerinden 
biridir. 
Caminin bânisi Ömer Paşa; Manavgatlı olup, kapı ağalığından çavuşbaşılığa kadar yükselmiş, daha sonra bey-
lerbeyi olmuştur. Saraybosna Fatihidir ve rivayet edilir ki; külliyenin ortasındaki koca çınarın fidanını da Saray-
bosna’dan getirmiştir. 
Üzeri tek kubbeyle örtülü kare planlı olan cami tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Minberi, mihrabı, kale-
mişi süslemeleri ve 17. yy İznik Çinileriyle ve dört asırdır herkesi cezbeden manevi atmosferiyle büyüleyici 
güzelliğe sahip olan Ömer Paşa Camii, ilk defa 19. yy sonlarında daha sonra da 1938-42 yılları arasında olmak 
üzere iki defa restore edilmiştir. 1929 yılında yıldırım düşen minarenin bir bölümü yıkılmış ve düşen taşlar 
camiye de zarar vermiştir. Yaklaşık 10 yıl kapalı kalan cami, nihayet Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın bir Elmalı 
ziyareti sırasında dikkatini çekmiş ve onun girişimleri sonucu eski güzelliğine kavuşmuştur.
Caminin güneydoğu duvarına bitişik bulunan türbede Ömer Paşa’nın şeyhi Ahi Baba yatmaktadır. Caminin 
bânisi, şeyhi vefat edince oraya defnedilmesini ve türbesinde hizmet edilmesini vakfiyeye not düşürmüştür. 
Caminin hemen karşısında “U” biçiminde bir düzene sahip medrese de uzun süre harap durumda kalmış, ancak 
yakın tarihte restore ettirilmiştir. 



Tarihi
Çarşı
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1610 Yılında yapılan Ketenci Ömer Paşa Camii 
ile birlikte Medresesi, Şadırvanı, Bey Hamamı 
ile kompleks halinde yapılan Tarihi Çarşı o 
dönemden itibaren bakırcılara, demircilere, 
kalaycılara, yorgancılara ev sahipliği yapmak-
tadır. Unutulmaya yüz tutan mesleklerin can 
bulduğu tarihi çarşıda bu meslekler hala 
devam etmekle birlikte helvası, leblebisi, 
lokumu başta olmak üzere Elmalı’nın yöresel 
lezzetlerine de ulaşma imkânına sahip olabilir-
siniz.



Elmalı - Antalya yolunun yaklaşık 20. Kilometresinde, Çalca 
Dağı üzerinde Gilevgi Köyü yeni adıyla Özdemir Mahallesi 
sınırları içinde yer alır.
Asırların yorgunluğuna direnen Gilevgi’den tırmanışa başlayıp 
45 dakika veya 1 saat uzaklıkta bizleri selamlayan Gilevgi 
Kalesi suru, kuleleri ve seyirdim yerlerine kadar olan kısmıyla 
koruna gelmiştir. Çok iyi korunmuş surların içinde yerleşim 
yeri içinde kazı yapılmadığı için açık seçik bir yapı izi pek 
görülmemektedir. Surların korunmuşluğuna karşı kent içi 
kalıntının azlığı, kalenin yalnız askeri amaçla kullanıldığına 
işaret etmektedir. Nitekim eski yayınlarda Gilevgi Kalesi diye 
adlandırılan bu yükselti üzerindeki yerleşim veya askeri üs, 
Elmalı- Korkuteli yolunu çok iyi gözleyebilecek ve gerek duyu-
lursa, darbe indirebilecek doğal yapıya sahiptir. 
 

Tarihi Elmalı
Evleri
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Eski çarşıları, arastaları ve dar sokakla-
rıyla, her adımda tarihin derinliklerine 
uzanarak Anadolu kültürünü yansıtan, 
geçmişinin cazibesini bugünlere taşıyan 
yöre; iklimi, doğa güzellikleri ve sedir 
ormanları ile büyük bir turizm potansiyeli 
taşımaktadır.

Cumbaları, eski tip pencereleri ve parlak 
renkleriyle ilçeyi süsleyen evler ise, 
zamanın çok gerilerinden bugünü anlatır-
casına hala dimdik ayaktadır. Sadece 
yaşama değil, seyirlik zamanlara da ilham 
kaynağı olan çift cumbalı ahşap Elmalı 
Evleri, en az Safranbolu Evleri kadar 
otantik bir yapıya sahiptir ve karakteristik 
özelliklerinin çoğunu bugüne kadar koru-
mayı başarmıştır.



Tahıl 
Ambarları
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Likyalılar tarih sahnesinden silinip gitmelerine, medeniyetlerinin üzerinden 2 bin yıl geçmesine rağmen, kültürle-
riyle hala ayaktadırlar. Sadece antik kentleri ve kentlerinde muhteşem yapılarıyla değil, Elmalı ve mahallelerinde 
yer alan Likya lahit mezarlarının bire bir kopyası gibi duran tahıl ambarlarıyla da adından söz ettirmektedir..
Likya lahit mezarlarının yansıması şeklinde bölgede bol miktarda bulunan sedir ve katran ağacından geçme 
tekniği kullanılarak yapılmıştır. Ambarların geçme tekniği ile yapılmasından dolayı çivi kullanılmamıştır. Bunun 
nedeni ise çivinin bulunduğu yerden başlayarak ağacın kurtlanmasının önüne geçmektir. 
Ambarlarda çivi sadece beşik örtülü çatıda ve ön tarafta balkona bağlanan merdivende kullanılmıştır. Bu çiviler-
de yine ağaçtan yapılmıştır. Ambarların iç içe geçme tekniği kullanılarak yapılmasının nedeni ise söküp başka bir 
yere taşındığında yeniden kurulumunun kolay olmasıdır.



Elmalı’ya ulaşır, Güğü Beli geçidini aştıktan sonra ayrı yerlere ulaşmak üzere yeniden ikiye ayrılır.  Yolun, sol koluyla 
Seki üzerinden Fethiye’ye, sağ koluyla da yeniden Milyas’a doğrulduğunu “Dirmil, Gölhisar, Tefenni, Karamanlı ve 
Burdur üzerinden İç Anadolu ve Gölhisar Acıpayam üzerinden Batı Anadolu’ya bağlandığını bilmekteyiz.

Yürüdükçe tarihe tanıklık etmek …..
Yol boyunca günümüzün dinlenme tesislerini anımsatan mola yerlerine de şahitlik ederiz. Antik yol boyunca mola 
yerlerinin yanı başında yapılmış üstü yaklaşık 50 cm altı 1,5 metre çapında 2 metreye kadar yükselen doğal taşların 
hiçbir bağlayıcı madde olmadan üst üste konulmasıyla yapılmış taş yığını abidelere (?) rastlarsınız. Taş aralarına, 
yumruk büyüklüğünde, kolayca alınıp geri konulabilen ve yapısal işlevi olmayan küçük taşlar da yerleştirilmiştir. Bu 
taşların muhtemelen ayin sırasında büyük taşlara vurarak ses çıkarmak için kullanıldığı düşünülür. Bu sihirli coğraf-
yanın sessizliğini içimize çekip birkaç dakika hiç konuşmadan burada kim bilir nasıl ayinler, sunular, törenler yapıl-
mış olabileceğini hayal edin. Likya yolu ile yaşıt olduğunu, yol yapımında çalışan ve gök tanrıya inanan Asyalı göç-
menler tarafından ibadet amacıyla yapıldıklarını düşündüğümüz bu tapınakların kullanıldıkça her gelenin bir taş 
eklemesiyle büyüdüklerini Moğolistan’da Şaman tapınaklarından öğreniyoruz. Çoban kültürü ile ilişkili bu tapınaklar 
daha çok geçitlerde ve av bölgelerinde yapılırmış. Her eklenen taşla yerden yükseldikçe gizemleri de artan bu eserle-
rin sırrını çözmek, Asya kültürleri ile bağlantılarını araştırmak ve Likya kültüründeki konumlarına ışık tutmak ama-
cıyla geniş çaplı araştırma yapılması gerekmektedir.

Mehter Takımı
Elmalı
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Türkiye’nin ikinci mehter takımı olan Elmalı Mehter 
Takımı, 1953’te İstanbul’un fethinin 500’üncü yılında 
Harbiye’de kurulmuş mehter takımının ardından 1956 
yılında kurulmuştur. Tarihi çok eski olan Mehteran; 
Kerken Hamdi Hoca ve Zühtü Hafız tarafından idame 
ettirilmişti. 1980 ihtilalinde kapanmış, 10 yıl sonra 
dönemin belediye başkanı Hüseyin İNCE zamanında, 
Hamdi ÖZEKİN’ in idaresi ve yönetiminde tekrar kurul-
muş olup, 29 yıldır Elmalı’da faaliyetlerine devam 
etmektedir. Türk’ün ilk Er Meydanı Tarihi Elmalı Yağlı 
Pehlivan Güreşleri’yle özdeşleşmiş, güreşlerin olmaz-
sa olmazı haline gelmiş Mehter Takımı; Elmalı sevdalı-
larının bir araya gelerek fedakârlıklarla faaliyetlerini 
sürdürdüğü bir ekiptir. Elmalı Mehter takımı, esnaf, 
işçi, emekli, memur gibi gönül erlerinin birlikte yürüt-
tüğü ve birçok organizasyonlarda birçok ilde ve tele-
vizyon programlarıyla Elmalı’nın tanıtımında çok 
önemli rol oynamış gönüllüler ordusudur.



MEHTERAN 
TAKIMI

Elmalı Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Elmalı
Yörük Göçü

Aynı zamanda bir “Yörükler Şehri” olan Elmalı’da 
her yıl geleneksel olarak “Yörük Göçü” düzenlen-
mektedir. Türkiye’nin dört bir yanından Yörüklerin 
katıldığı bu göç bir anlamda Oğuz Boyu’nun toyudur.

Yörük Kime Denir?
Yörük; Yürümek fiilinden yapılma, Anadolu’ya gelip 
yurt tutan göçebe Oğuz Boylarını (Türkmenleri) 
ifade eden bir kelimedir. Yörüklük Türklüğün orijini-
dir, lakabıdır, ta kendisidir. Otantik ismidir. 
Bilindiği gibi Türklerin ilk yurdu Orta Asya idi. Türk-
ler Çin Seddi’nin ötesinde Orta Asya’da çok çetin 
iklim ve arazi şartlarında göçebe hayvancılıkla 
geçinmeye çalışıyorlardı. Türklerin bundan sonraki 
yurdu olan Hazar Denizinin doğusundaki Maveraün-
nehir ve Horasan Bölgesi de büyük ölçüde çölden 
ibaretti. Derken Türkler Anadolu’ya geldiler. 

 
Buranın coğrafi özellikleri Türklerin toplumsal gelişmesin-
de büyük bir paya sahiptir. Anadolu’nun önemli ölçüde 
yayla ve dağlık oluşu hayvancılık yapan Yörüklere bildikle-
ri ve ihtiyaçları olan bir ortamı sağlıyordu. Fakat bu yayla-
nın pek çok yerinde tarıma elverişli ova ve vadiler de vardı. 
Örneğin; Elmalı Ovası gibi büyük ovalar ve yaylayı çevrele-
yen dağların ötesinde de bereketli kıyı ovaları sıralanıyor-
du. Malazgirt Zaferinden sonra bütün Anadolu’ya 24 Oğuz 
Boyuna sahip kabileler fetih heyecanı, yeni yurtlar bulma 
hevesiyle akmaya başladılar. Türkiye’de 24 Oğuz Boyunun 
oymak ve aşiret adını almış binlerce köyü mevcuttur. Bu 
Türkmen Aşiretleri bütün Anadolu’yu Türkmenleştirmiş-
lerdir.  Bundan da anlaşıldığı gibi Türkiye’de Yörüklerin 
çok bulunduğu yer diye bir şey söz konusu değildir. 
Çünkü Türkiye Yörüklerden oluşmuştur. Türkiye’nin 
mayası Yörüklerdir. Elmalı da Yörüklerin bir şehridir. 24 
Oğuz Boyunun hemen hemen hepsinin yerleştiği bir 
coğrafyadır.

Elmalı’da Oğuz Boyu’nun yerleştiği obalar:

Avşar, Ahatlı, Akçaeniş, Akçay, Armutlu, Bayındır, Bayralar, Beyler, Bozhöyük, Büyüksöğle, Çalpınar, Çaybaşı, 
Çobanisa, Çukurelma, Dereköy, Düdenköy, Eskihisar, Eymir, Geçit, Geçmen, Gökpınar, Gölova, Göltarla, Gümüşya-
ka, Hacımusalar, Hacıyusuflar, Imırcık, İslamlar, Karaköy, Karamık, Kışla, Kızılca, Kocapınar, Küçüksöğle, 
Kuzköy, Macun, Mursal, Ovacık, Özdemir, Pirhasanlar, Salur, Sarılar, Tavullar, Tekke, Yakaçiftlik, Yalnızdam, 
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Tarihi Elmalı  
Yağlı Pehlivan Güreşleri

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri 1930
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Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri tarihçe olarak yurdumuzda birinci sırada, organizasyon bakımından ise 
Kırkpınar ile birlikte anılmaktadır. Güreş tarihçesi bölge vakıf kayıtlarına “ Toramanlar Vakfı” olarak bilinen Hicri 
822, Rumi 1419 Nuh Çelebi’den gelen taşınmaz mal varlığı vakfı yerine birleştirilen bugünkü Yeşil Camii yerinde 
bulunan Musalla Çevrik diye mahallen anılan arazinin “Güreş Çayırlığı” diye vakfiye hududunu belirlemiştir. 
1352 yılından beri Elmalı bu geleneği en iyi sürdüren ilçemizdir. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan 
Güreşleri somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya 
İl Envanterine dâhil edilmiş bir kültürel etkinliktir. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname ’sinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda 
Osmanlı Devlet Arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilin-
mektedir. 
Güreşlerin bir başka yönü de, güreş yapılan yöreye maddi ve manevi 
desteği ile yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. 
Tespitlere göre Elmalı’da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleri ile 
Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı İçme Suyu Şebekesi, 
Elmalı Spor Tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi 
yapımına maddi kaynak sağlamıştır.

Tarihi Güreşler her yılın Eylül ayının ilk haftası düzenlenir. Elmalı 
Güreşleri bir kültür ve sanat şenliği olarak düzenlenmektedir. Akşam-
ları ise bir eğlence ve festival havasında yaşanmaktadır. İlçe halkı ve 
köylerden gelenler özellikle 1975 li yıllara kadar mehter takımını ve 
seyirlik oyun olan “Hart Hart Deve” yi izlemek için Cumhuriyet Meyda-
nı’nı doldururlardı. Günümüzde ise güreşlerin başlangıcından bir hafta 
öncesinde sempozyumlar, panayırlar ve sergiler düzenlenmektedir. 
Güreş günlerinden birkaç gün öncesi, akşamları çeşitli sanatçılar davet 
edilerek halk konserleri düzenlenmektedir.  

Anadolu’ya göç eden Oğuz Boyları’nın hemen hemen her kolundan bir 
yerleşimin olduğu Elmalı Türk’ün güç gösterisi olarak kabul edilen 
yağlı güreşlerin de en eski yurtlarından birisidir. 1352 yılından beri 
düzenlenen Tarihi Elmalı Güreşleri Türk Milleti’nin Anadolu’da ilk 
önemli spor organizasyonlarından birisidir. Asırlar öncesinden günü-
müze kadar gelen bu organizasyon Elmalı’ya her yıl müthiş bir canlılık 
getirmektedir. Türkiye’nin her bölgesinden gelen yağlı güreş severler 
bir hafta boyunca Elmalı’nın tarihi atmosferini yaşarlar. 
Türkiye’nin en büyük güreş organizasyonu olan Tarihi Elmalı Yağlı 
Pehlivan Güreşleri tarihi kökleri ile gelecek nesillere yağlı güreşleri 
sevdirmeye devam edecektir.



Kadim Şehir
Elmalı

Elmalı’nın Canları

• Abdal Musa
• Baltası Gedik
• Vahib-i Ümmi
• Zincirli Kaya
• Sinan-ı Ümmi
• Niyazı-î Mısri
• Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
• İbrahim Bedrettin Elmalı
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Abdal
Musa 
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Anadolu’nun ünlü eren ve ermişlerinden olan Abdal Musa Sultan aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Aslen 
Horasanlıdır: Azerbaycan’ın Hoy Kasabasına gelmiş ve bir süre orada yaşamış olduğundan “Hoylu“ olarak tanınır.
Hacı Bektaş-i Veli’nin amcası Haydar Ata’nın oğlu olan Hasan Gazi’nin oğludur. Abdal Musa Sultan Horasan erenle-
rinden ve Hz. Peygamber soyundandır. 14 yy. da yaşadığı Osmanlıların Bursa’yı fethettiği yıllarda Orhan Bey’in 
askerleriyle savaşlara katıldığı ve büyük fayda gösterdiği tarihi kaynaklarda yazılıdır. Hacı Bektaş-i Veli’nin önde 
gelen halifelerindendir. Payesi “Sultanlık“, mertebesi “Abdallık“tır. Pir evinde hizmet postu ise, “Ayakçı Postu“ dur. 
Bu post, Bektaşi tarikatındaki on iki posttan on birincisi olup diğer adı “Abdal Musa Sultan Postu’dur. Ayakçılık, 
Abdallık mertebesidir. Abdal Musa Sultan’ın tekkesinde sayısız kişiler irşat etmiş ve bunlar arasında büyük ozan-
lar yetişmiştir. Bunların en ünlüsü de Alevi - Bektaşi Edebiyatının abidelerinden sayılan Kaygusuz Abdal’dır.
Değişik dönemlerde onarım gören tekke zaman içinde yıkılmış günümüzde ise sadece Abdal Musa Türbesi kalmış-
tır. Türbede Abdal Musa, annesi, babası, kız kardeşi ile Kaygusuz Abdal’ın kabirleri vardır. 
Alevi Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan Abdal Musa, her yıl Haziran ayında düzenlenen etkinliklerle 
anılır. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler, etkinlikler çerçevesinde kurbanlar kesip, semah dönerler. 

Abdal Musa’nın Gömbe Mahallesi’nde asasını yere vurarak su çıkardığına yönelik efsane dilden dile dolaşır. 
Rivayete göre Gömbe’ye giden Abdal Musa, bir dağ köyüne de uğrar. Susuzluğun neden olduğunu kuraklık 
nedeniyle Abdal Musa’ya yiyecek ikramında bulunamayan köylü bu durumdan rahatsız olur. Köylünün bu haline 
acıyan Abdal Musa, suyu çıkardıktan sonra mahsullerin yarısını kendilerine vermeleri için söz alır. Asasını yere 
vurur; oradan su fışkırmaya başlar. Su nedeniyle bol mahsul alan köylü, ürünün yarısını almaya gelen Abdal 
Musa’yı tanımazdan gelir. Bunun üzerine Abdal Musa “Yazın içmeye su, kışın geçmeye yol bulamayın“ der. İşte o 
gün bugündür dağın yamacından fışkıran su, yazın Elmalı Ovası’na kışın Kaş Ovası’na akar. Bu nedenle suya 
“Uçarsu“ denir



Baltası
Gedik
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14. Yüzyılın sonlarında ve 15. Yüzyılın başlarında yaşamış Elmalı erenlerindendir. Hakkında çok fazla bilgi bulun-
mamaktadır. Fakat O’nun ismi, birçok Hak Dostu’nun divan, şiir ve menkıbelerinde geçmektedir. Abdal Musa ve 
Kaygusuz Abdal ile çağdaştır. Bir rivayete göre de; Abdal Musa’nın kardeşi veya oduncusu olduğu söylenmekte-
dir. Abdal Musa’nın isteğiyle kurduğu tekke, Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetini sürdürmüş, daha sonraları 
yıkılmıştır. Baltasıgedik Mahmut Baba’nın tekkesini, o mevkiiye kurma sebebi olarak şöyle rivayet edilir; Alâiye 
Beyi’nin oğlu Gaybi, Abdal Musa’ya derviş olup, Kaygusuz adını alınca, babası onu kurtarmak ister. Teke Beyi’nin 
yardımını talep eder. Teke Beyi de Kılağılı İsa isimli pehlivan yiğidini Abdal Musa’nın dergâhına gönderir. İsa, 
dergâha varır ve kapıya gelince; “çağırın bana Abdal Musa’yı” diye gürler. Ancak atı ürker ve İsa’yı sırtından atar 
ve sürükleyerek parçalar. Bu olaya sinirlenen Alâiye Beyi oğlunu kurtarmak üzere Elmalı’ya bir ordu gönderir. 
Bunu duyan Abdal Musa da, üç yüz kadar müridi ile yola koyulur. İki ordu Elmalı Dağı’nın eteklerinde, şehrin o 
dönemdeki girişlerinden biri olan mevkiide karşılaşırlar. Kaygusuz’u almaya gelen ordunun başındaki komutanın 
kafasını baltayla uçuran Mahmut Baba’ya, savaşın olduğu mevkiide, Abdal Musa’nın emri ve desteğiyle bir tekke 
kurulur. Vefat tarihi net olarak bilinmeyen Mahmut Baba, bu tekkenin içine defnedilir ve türbesi de halen ziyarete 
açık bir ziyaretgâh olarak Baltasıgedik diye anılan mevkiide bulunmaktadır. 



Vâhib-i
Ümmî (V.1004H./1595M.)
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Halvetiyye Tarikatı’nın Ahmeddiyye koluna bağlı Elmalı Halvetlerinin piridir. Tam adı Abdülvehhab El-Ümmi 
El-Elmalı El-Halveti’dir. Şiirlerinde çokça kullanıldığı mahlası olan Vahib-i Ümmi ismiyle tanınır. Lakabı “Ümmi“ 
olmakla birlikte, bu ümmiliğin okur-yazarlıkla bir ilgisi bulunmamakta; aksine tasavvufi manada yüksek irfan 
sahibi yüce bir zat olduğuna işaret etmektedir. 
 

Elmalı’da doğan Vahib-i Ümmi’nin doğum 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk ilmi 
tahsilini yöredeki medreselerde tamamla-
yan Vahib-i Ümmi, tasavvufi ve manevi 
terbiyesini ise Halvetiyye Tarikatı’nın Ahme-
diyye kolunun piri, Manisalı Yiğitbaşı Veli 
Ahmed Şemseddin-i Marmaravi'den almış 
ve ona insitsap etmiştir. 
Marmaravi'nin vefatıyla birlikte Elmalı, 
Vahib-i Ümmi aracılığıyla bir tarikat merkezi 
haline gelmiş ve yaklaşık üç asır bu konu-
munu sürdürmüştür.
Bazı şiirlerinde artık oturup kalkamayacak 
kadar şikâyet etmesinden, Vahİb-i ÜmmÎ’nin 
yaklaşık 110-120 yıllık uzun bir ömür sürdü-
ğü anlaşılmaktadır.



Zincirli
Kaya
Elmalı Dağı 2500 m yükseklikte Elmalı’nın kuzeyindedir. Şehrin kurulması  Elmalı Dağı’nın  yamacından 
başlamıştır. Bu dağdan kopan büyük bir kaya kütlesi vardır ki hemen şehrin üzerinde, yamaçta eğreti vaziyette 
durur gibidir. Manevi zincirle bağlı olduğuna inanılan bu kayanın hikayesi şöyledir;

Şehrin üst tarafında, dağın eteğinde Elmalı’nın mutasavvıf 
şairlerinden ve Halveti Şeyhi Vahib-i Ümmi’nin dergahı 
vardır. Günlerden bir gün müritleriyle zikir ve eğitimle 
meşgul iken bir gök gürlemesi ve sarsıntı olur, dağ başından 
kopup ayrılan büyük bir kaya kütlesi bütün hızı ile şehrin 
üzerine doğru yuvarlanmaya başlar. Bu halin dehşeti, 
görenleri korku ve paniğe uğratır. Vahib-i Ümmi Hz. bu 
heyecanlı anda, dağdan üzerlerine doğru yuvarlanmakta 
olan kaya kütlesine karşı durup bakar ve Cenab-ı Hakk’a 
ellerini uzatıp öyle bir niyazda bulunur ki, o anın heyecanıyla 
yüksek bir sesle “Meded Sen’den Allah’ım, Zincirle!” diye 
bağırır. Kulak zarlarını titreten bu niyaz herkesi şaşkına 
çevirir, zira o yuvarlanmakta olan kaya kütlesi dergaha az 
bir mesafe kala durmuştur. Ve o gün bugün de bulunduğu 
yerde adeta çakılıp kalmış gibi durmaktadır. Şehir halkı da, 
Allah tarafından manevi zincirlerle bağlanıldığını ifade 
etmek için bu kayaya “Zincirli Kaya” demişlerdir. 
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Sinan-ı
Ümmi (V.1067H./1657M.) 
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Halvetiyye Tarikatı’nın Mısriyye kolunun kurucusu Niyaz-i Mısrı’nin (V.1105H./1694M.) şeyhidir. Tam adı Yusuf 
Sinan-ı Ümmi olup, daha çok “Ümmi Sinan”veya“Sinan-ı Ümmi“adıyla anılmıştır.
Elmalı’da doğan Sinan-ı Ümmi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte birlikte, bazı kaynaklardan hareket-
le, 1563-1567 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk ilmi tahsilini yöredeki medreselerde tamamla-
yan Sinan-ı Ümmi, tasavvufi ve manevi terbiyesini ise Halvetiyye Tarıkatı şeyhlerinden Vahib-i Ümmi’nin tale-
besi olan ve Finike-Turunçova’da, Alacadağ’da medfun bulunan Eroğlu Nuri Hz.’nden almıştır. Bir müderris 
olarak ilmi birikimi yöredeki çeşitli vesilelerle halka vaaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Diğer yandan tekkesin-
de, müridleri Hakk’a vuslata hazırlayan ahlaki, manevi ve tasavvufi bir eğitim vermiştir.
Böylece tarikatı ve tekkesiyle, hem halka belli seviyede dini bilgileri öğretmiş, hem de talipleri tasavvuf yolun 
da dairşad etmiştir. 

Sinan-ı Ümmi, Halvetilik’te usul sayılan yedi esmeyı şeyhi Eroğlu’ndan almış, onun vefatından sonra da füru 
denilen beş esmayı Vahab-i Ümmi’nin diğer halifesi Şeyh Ömer Mazhari’dan
tamamlamıştır. Şeyh Süleyman (Hakırı) ve Selami Halil adında iki oğlunun bulunduğu ve her ikisinin de baba-
sından hilafet alarak tekke şeyhi oldukları bilinmektedir.
25 Cemaziye’l Ahir 1067 Salı gecesi/9-10 Nisan 1657 tarihinde Elmalı’da vefat eden Sinan-ı Ümmi’nin kabri, 
kendi adıyla anılan camiin kıble tarafına bitişik konumdaki türbededir. 1926’da yıktırılan eski türbenin yerine 
1959 yılında yenisi yapılmış olup günümüzde bir ziyaret yeridir. Yusuf Sinan-ı Ümmi’nin Türkçe iki eseri vardır: 
Kutbü’l-Maani, tasavvuftaki devir nazariyesini anlatan mensur bir eserdir. İkinci eseri Divan-ı İlahiyat adlı 
manzumesi ise içinde ikiyüz kadar ilahi ve nutk-ı şerif bulunan mürettep bir divan olup günümüze harfleriyle 
basılmıştır.
Yusuf Sinan-ı Ümmi’nin yetiştirdiği en büyük değer, hiç şüphesiz Niyaz-i Mısri’dir. Yusuf Sinan’dan sonra bu 
yolun manevi makamını o temsil etmiş, fikir ve telkinleriyle, yazmış olduğu otuzdan fazla tasavvufi eserleriyle 
insanlar üzerinde büyük tesirler bırakmıştır. Ondan başka yukarıda isimlerini andığımız iki oğlu ile birlikte, 
Muslihuddin Mustafa Uşşaki, Gülaboğlu Muhammed Askeri, Ahmed Matlai ve Müfti Derviş (Çavdaroğlu Ahmed) 
onun yetiştirdiği meşhur talebelerdir.



Aynı zamanda bir “Yörükler Şehri” olan Elmalı’da 
her yıl geleneksel olarak “Yörük Göçü” düzenlen-
mektedir. Türkiye’nin dört bir yanından Yörüklerin 
katıldığı bu göç bir anlamda Oğuz Boyu’nun toyudur.

Yörük Kime Denir?
Yörük; Yürümek fiilinden yapılma, Anadolu’ya gelip 
yurt tutan göçebe Oğuz Boylarını (Türkmenleri) 
ifade eden bir kelimedir. Yörüklük Türklüğün orijini-
dir, lakabıdır, ta kendisidir. Otantik ismidir. 
Bilindiği gibi Türklerin ilk yurdu Orta Asya idi. Türk-
ler Çin Seddi’nin ötesinde Orta Asya’da çok çetin 
iklim ve arazi şartlarında göçebe hayvancılıkla 
geçinmeye çalışıyorlardı. Türklerin bundan sonraki 
yurdu olan Hazar Denizinin doğusundaki Maveraün-
nehir ve Horasan Bölgesi de büyük ölçüde çölden 
ibaretti. Derken Türkler Anadolu’ya geldiler. 

Niyazı-î
Mısrî
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" Dost illerinin menzili ki âlî göründü
Derd-i dile dermân olan Elmalı göründü"
8 Şubat 1618 Cuma gecesi Malatya'da doğan Niyâzî-i Mısrî, daha 14 yaşındayken Malatya'da bulunan Halvetî 
şeyhi Hüseyin Efendi’ye intisap etmiştir. Bu zâtın vefatı üzerine, hem tahsilini devam ettirmek, hem de bir mürşid 
bulup biat etmek gayesiyle Malatya'dan ayrılmış; Diyarbakır, Mardin, Kerbelâ ve Şam'da kalmış ve nihayet Mısır'a 
gelmiştir. Bu sırada 23 yaşlarındadır ve Kahire'de el-Ezher’de Kâdiriyye'den bir zâta intisap etmiş, bu mürşidden 
tatmin olmayınca, gördüğü bir vâkıa üzerine yüzünü tekrar Anadolu'ya çevirmiştir. Önce İstanbul’a, oradan Bursa 
ve Uşak'a geçer. Uşak’ta devrin büyük ârif ve kâmillerinden, Elmalılı Sinân Ümmî Hz.nin halifesi Şeyh Mehmed 
Efendi’ye müracaat eder. O zât da, Ümmî Sinân Hz. Uşak'a gelinceye kadar emâneten evrâd ve ezkârını tâlim 
ettirir. Ve beklenen gün gelir; Ümmî Sinân Hz. Uşak’taki dergâha iner. İçeri girer girmez: "Mehmed Efendi! Senin 
hizmetinde Mısrî Mehmed isminde bir derviş var imiş, onu bize getir!" der. Mehmed Efendi de: "Evet Sultânım! 
Huzûrunuza takdim edilmek üzere bizde emanettir." diyerek Mısrî'yi şeyhe teslim eder. Ümmî Sinân Hz. bir 
müddet Uşak'ta kalır ve Mısrî’yi de alarak Elmalı’ya döner. Hz. Mısrî, Elmalı’da dokuz sene kalmıştır. Geçen bu 
zaman içinde, mürşidi onu tarikat âdâbı gereği sülûka devam ettirdikleri gibi, dergâhın imâmetiyle ve şeyhzâde-
lere ilim öğretmek gibi bir takım hizmetlere de tayin etmişitir. Bir müddet sonra, mürşidi tarafından dergâhın 
Elmalı dışındaki değirmenine gönderilir. Mısrî burada dergâhın günlük ihtiyacı olan buğdayı her gün götürüp 
öğütür ve geri getirir. Elmalı’da 1647-1656 yılları arasında geçirdiği dokuz yıl içerisinde sülûkunu tamamlayan, 
pîrin hizmetiyle meşgul olan, pek çok halvet çıkaran, dergâha ve Şehr-i Elmalı’ya maddi ve manevi hizmetlerde 
bulunan Mısrî, 1656 senesinde hilâfete nail olur. Kendisine meşâyıhın erkânı üzere törenle tâc, sancak, ridâ, 
teşbih, seccâde ve âsâ gibi emanetler teslim edilir. Hilâfetle Uşak’a gönderilmesine karar verilince ıhvândan 
bazıları: " Efendim, Mısrî Efendi'yi Bursa gibi daha büyük bir beldeye gönderseniz daha iyi olmaz mıydı?" deyince, 
Ümmî Sinân:" Settâr olan Allah’ın kudretiyle biz görmesek de sîzler görürsünüz. Bizim Derviş Mehmed Mısrî ne 
Uşak’a, ne Bursa’ya, ne başka bir diyâra ve ne de dünyaya sığar. Kibâr ve kümmelden büyük ve şöhretli bir 
mürşid olur." buyurmuştur. Gerçekten mürşidinin nutku tahakkuk etmiş ve Mısrî’nin nâmı dünyayı tutmuştur. 
Nitekim, İlâhî tecellî gereği Anadolu’ya bile sığmamış, önce Ege'deki Rodos adasına, sonra da iki kez Limni'ye 
sürgüne gönderilmiştir. 16 Mart 1694'de 78 yaşında Limni'de vefat eden Niyâzî-i Mısrî’nin kabr-i şerifi hâlen 
Yunanistan'a bağlı Limni adasındadır.

Kanı bir mürşid-i kâmil isteyen
Yetiş Elmalı'da Ümmî Sinan'a
Kalbim marazından kurtulam diyen
Yetiş Elmalı'da Ümmî Sinan'a
 
Gerçi her köşede şeyhim der, çokdur
Binde birinin (kim) irfanı yokdur
Mürşid-i kâmilin tarîki Haktır
Yetiş Elmalı'da Ümmî Sinan'a
 

Allah fi'llâh irşâd yolona turmış
Yolıla ehlinden usûlün almış
Sinesinûr ile öyle (ce) dolmuş
Yetiş Elmalı'da Ümmî Sinan'a
 
Âyetin hadîsin sırrın anlayan
Dâim tevhîd ile gönlün eyleyen
Bîçâre Mısrî'nin sözün dinleyen
Yetiş Elmalı'da Ümmî Sinan'a

Niyazî-i Mısrî
mürşidi Sinân-ı Ümmî’yi
bir şiirinde şöyle anlatır



Elmalılı Muhammed
Hamdi Yazır (1878 - 1942)
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Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din 
âlimlerindendir. Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. 
Aslen Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden 
olup, babası Nüman Efendi, Elmalı Şer’iyye Mahkemesi’n-
de başkâtiplik yapmıştır. Dedeleri Mehmed, Bekir, Hasan 
ve Bedreddin efendiler, ilmiye sınıfına mensup olup, 
Annesi Fatma Hanım ise Elmalı hocalarından Sarılarlı 
Mehmet Efendi’nin kızıdır. 
İlk ve Orta öğretiminin yanı sıra hafızlığını Elmalıda 
tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, tahsiline devam 
etmek üzere dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a 
gitmiş ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşmiş-
tir.(1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği 
Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet almıştır. 
Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük 
Hamdi namıyla anılmaya başlanmış ve yazılarında da bu 

imzayı kullanmıştır. Soyadı Kanunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha 
çok doğum yerine nispetle Elmalılı diye meşhur olmuştur.
Antalya Milletvekilliği ve Vakıflar Bakanlığı da yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile T.B.M.M.’de 
Türkçe tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etmiştir. Elmalılı teklifi 
kabul ederek, “Hak Dini Kur’an Dili” adını verdiği eserini vefatından önce bitirmiş ve toplumumuza kazandır-
mıştır. 27 Mayıs 1942’de İstanbul da vefat etmiş ve Sahrayı- Cedid Mezarlığına defnedilmiştir. Yazır; çok 
büyük bir mütefekkir olmakla beraber, din âlimi, tefsirci, felsefeci, eğitimci, fikir ve siyaset adamı, hukukçu, 
hattat, sanatkâr, gazeteci, yazar, edebiyatçı, şair, tarihçi, araştırmacı, çevirmen ve vakıf uzmanı olmak gibi 
sadece istisnai değer ve kişiliklerde bulunabilecek birçok özel sıfatı bünyesinde barındırmıştır. Elmalılı M. 
Hamdi Yazır mana ve fikir iklimini ilmi ile adeta bir kandil gibi aydınlatır.



İbrahim Bedrettin Elmalı (1903-1994)

8. Diyanet İşleri Başkanı
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Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı sırada, gitmemesi için yapılan onca girişime ve engellemelere rağmen Tunus 
Devlet Başkanı Habib Burgiba’dan gelen davet üzerine Tunus ve Libya’yı kapsayan yurt dışı ziyaretlerinde, 
devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılandı, ağırlandı. Oralarda ülkemizin aleyhinde yapılan yanlış 
propagandalara; ziyareti, kıyafeti ve tebliği ile en güzel cevabı verdi. İbrahim Elmalı, 1924 yılından 1965 yılı 
kadar geçen süre içerisinde, yurt dışına ziyaret gerçekleştiren ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak da tarihe 
geçmiş oldu. O’nun bu ziyaretinden ziyadesiyle rahatsız olanlar döner dönmez ayrılmasını istemişler, ayrılma-
yınca da, yaklaşık bir yıl layıkıyla ve başarıyla yaptığı başkanlık görevine, Bakanlar Kurulu kararıyla son 
vermişlerdir. 

İ. Bedrettin Elmalı Hoca’nın görevden azmedilmesinin 
ardından, kendisini tanıyan ve seven binlerce insan, O’nun 
görevden alınmasına tepki gösterdi, uzun süre protesto 
telgrafı çekildi. Bütün bunlara rağmen alınan karardan geri 
adım atılmadı ve İbrahim Bedrettin Elmalı, Bakanlar Kurulu 
kararıyla görevden alınan tek Diyanet İşleri Başkanı olarak 
da tarihteki yerini almıştır. Daha sonra 3. Dönem İstanbul 
ve 4. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili olarak iki dönem 
T.B.M.M.’de görev yapmıştır. 
Hayatı boyunca hiç evlenmeyen İbrahim Bedrettin Elmalı, 
yeğeninin teklifi üzerine 1977 yılında, doğup büyüdüğü 
topraklara geri döndü ve Finike’ye yerleşti. Ömrünün geri 
kalan kısmını; yazları Elmalı’da, kışları da Finike’de otura-
rak geçirdi. 15 yaşında bırakıp gittiği bu toprağın insanını 
yıllar sonra ilmiyle, irfanıyla, sohbetleriyle, aydınlattı. 
Onlara ve aslında tüm insanlığa vakarı, dik duruşu, Hak’tan 
gayrısına boyun eğmemeyi yaşayarak öğrettiği 91 yıllık 
ömrünü 4 Aralık 1994’te Finike’de tamamladı ve binlerce 
seveninin katılımıyla Finike Aile Kabristanlığına defnedildi. 
Elmalı’da doğan ve soyadı Elmalı olan bu zatın Finike’ye 
defnedilmesi uzun süre tartışıldı. Sağlığında yeğeni Necati 
Elmalı’ya :” Oğlum ben nerede vefat edersem beni oraya 
defnedin” diye vasiyet ederek tartışmalara son noktayı 
koymuştur.
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Kadim Şehir
Elmalı

Doğa
• Çığlıkara Ormanları
• Kızlar Sivrisi
• Avlan Gölü
• Baranda Gölü
• Elmalı Düdeni



Çığlıkara
Ormanları

   

Çığlıkara Ormanları Antalya’ya 165 km. mesafede, Elmalı’nın ise 
55 km. güneyinde, Elmalı-Finike sınırında yer almaktadır. Orta-
lama uzunluğu 22 km. genişliği 7 km,  denize olan yüksekliği 
1840 m. olan Çığlıkara Ormanları Kuzeydoğu-Güneybatı doğrul-
tusunda uzanan kapalı bir vadidir ve  aynı zamanda nadide 
sedir ağaçların yayılış alanıdır.  
Sedir Ormanları 5000 yıllık sömürü ve tahrip sonrasında 
Lübnan ve Suriye’de bitirilmiş, yakın tarihimize kadar süren 
yağmalama ve tahribat sonrasında da ülkemizde çok az sayıda 
sedir ormanı kalmıştır. 
Toros Sediri halk arasında Katran diye de bilinir. En güzel 
yayılışını Elmalı sınırları içerisinde yer alan Beydağları üzerinde 
Çığlıkara ve Çam Kuyuları Mevkiinde yapar.  Öyle ki ülkemizdeki 
sedir ormanlarının yüzde 30 u buradadır. Dünyanın en yaşlı 
ağaçlarının yer aldığı adeta doğal bir ağaç müzesi olan Çığlıkara 
15.889 hektar alanı kaplamaktadır. 
Elmalı ve Beydağları’nın yükseklerdeki doğasını keşfetmek 
isteyenlere bitip tükenmeyen seçenekler sunan Çığlıkara’nın en 
önemli özelliği sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın en nadir 
sedir ormanlarından birine sahip oluşudur.  Yüzlerce yıl ayakta 
kalan sedir ağaçları genç yaşlarında düzgün büyür. Tepe kısmı 
yaklaşık 200 yaşından sonra bozularak şemsiye biçimi alır.
Bu olağanüstü güzellikteki doğa parçasının sakinleri arasında birçok ağaç 1995 yılında anıt ağaç olarak tescil 
edilmiştir. Bunların başlıcaları arasında Türkiye’nin en yaşlı ağacı olan 2022 yaşındaki Koca Katran, kerestesinin 
yumuşaklığı, eşsiz kokusu ve dayanıklılığı ile kıymetli kılınan 1500 yıllık Toros Sediri (Lübnan Sediri), 1070 yaşın-
da Koca Sedir, 1700 yıllık Aslan Ardıç, 800 yıllık Şah Ardıç ve 650 yaşında Koç Sedir yer almaktadır. Titrek Kavak, 
Hüsnüyusuf, Menekşe ve Ballıbabagiller gibi asırlık ağaçlarla yeryüzünde adeta bir cennete dönüşen Çığlıkara en 
yaşlı sakinlerinden baba sedir; 2,36 metrelik eni ve 28 metrelik boyuyla göze çarpar. Yaşıysa tahminen 1000 
civarındadır. Anıt ağaçları, muhteşem yaban hayatı, endemik bitki örtüsü ve olağanüstü güzelliğiyle sedirlerin                                                                                                                                                                                                                     
doğal müzesi olarak kabul edilir Çığlıkara…
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Çığlıkara’nın gizemli bekçileri... 

Ayrıca milli park alanında 303 tane karınca yuvası bulun-
maktadır. Boyları 1,5- 2 metre olan karınca yuvalarından 
bazıları 3 metreyi bulabilmektedir. Çığlıkara Ormanları 
tavşan, tilki, keklik, yaban domuzu, kartal ve şahinlere de 
ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada sadece Çığlıkara orman-
larında yaşadığı tespit edilen Anadolu Engereği yılan türü-
nün karakulak vaşak ile bir arada yaşadığı tek coğrafya 
olması, gerek bitki gerekse hayvan çeşitliliği bakımından 
araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Çığlıkara mutla-
ka görülmesi mümkünse kısa süreliğine de olsa ziyaret 
edilmesi gereken ender yerlerdendir. 
Bu bölgenin yapısının ve bitki örtüsünün önemi Tema Vakfı 
kurucularından Hayrettin Karaca tarafından anlaşılmış, 
Hayrettin Karaca ve merhum milletvekili Adnan Kahveci’nin 
çabaları ile 05.07.1991 tarihinde 52 sayılı bakan oluru ile 
tabiatı koruma alanı olarak tescillenmiştir.

Çığlıkara Sedir Ormanları’nı 48 yıldır kırmızı karıncalar 
koruyor!
Elmalı'ya bağlı 'Çığlıkara' bölgesi, ülkemizde 13 bin 65 
dekar alan ile anavatanı Lübnan olan sedir ormanlarının en
çok bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinmektedir. 
Çığlıkara Ormanları sınırları içerisinde, sedir ağaçlarının günümüze kadar ulaşmasında önemli bir role sahip 
olan 'Formicidae' olarak adlandırılan kırmızı orman karıncalarını barındırmaktadır. 
1850 metre yükseklikteki bu bölgeye 1971 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden 25 karınca yuvası getiril-
miş, yapılan taşıma ve bölünmelerle yuva sayısı 400'e yükseltilmiştir. Aralarında 2- 3 metre yüksekliğinde, 6 
metre uzunluğunda olan yuvalar genelde çürük ağaçların enkazlarında ve köklerinde yer almaktadır. Bir yuvada 
bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın cinsiyeti belli olmayan işçi karınca 
bulunmaktadır. Havaların ısınması ile sedir yapraklarındaki yaprak kelebekleri, sedir kabuk böcekleri, tırtıllar, 
bitler ve böcek yumurtalarını yiyerek sedir ağaçlarına yaşam vererek ağaçları gelecek kuşaklara sağlıklı bir 
biçimde taşımaktadırlar.
Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir yuva bir hektarlık alandaki kene dahil orman zararlılarının yaşamasına 
izin vermemektedir. Büyük böcekleri salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiren kırmızı karıncalar bu sayede 
kendilerinden 10 kat büyük böcekleri bile yuvalarına götürebilmektedirler.
Ayrıca bitki tohumlarını dağıtarak sedir ormanlarının çoğalmasına katkı sağlayan kırmızı karıncalar, 
bölgedeki zararlıları yok ettiği için bal üretiminin artmasına da katkı sağlamaktadır.
Diğer yandan kış mevsimini yuvalarında geçiren doğa savaşçılarının salgıladıkları 
kokunun nefes açtığı ve astım hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.

Dünyada Sadece Elmalıda yaşayan 
‘’Elmalı benim tek yurdum’’
diyen Çığlıkara’nın gizemli bekçisi
Anadolu Engereği (Viprera Anatolica)
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Kızlar
Sivrisi
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Antalya’nın Elmalı sınırları içerisinde yer alan Kızlar Sivrisi, bulutların zirvesinde Bey Dağları’nın gökle kucakla-
şan göğsüdür. Bu göğüs, Batı Anadolu’nun ilk karını gören yerdir.  Yamaçlarında tarihin birçok dönemine tanıklık 
etmiş anıt ağaçları, doğa harikası düzeni ile dikkat çeken sedir ormanları ve Likya tipi mezar mimarisi örnek 
alınarak yapılmış 5000 yıllık kültüre sahip olan tarihi arı serenleri bulunmaktadır. 
Özellikle de Antalya kıyıları, denizlere paralel uzanan dağları ile biçilmemiş kaftan olup, bu dağların en yüksek 
zirvesi olan, 3070 m. yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi’nin eteklerinde gezinirken bozkır denilecek bir alan görecek-
siniz. Bu alana yerleşen köylülerin tulum peyniri, arıcılık, katran yağı sıkımı ve emek dolu işlerini gözlemleme 
şansı bulacaksınız. Bu boz toprakların hemen üzerinde bir kaya patlaması gibi duran zirvede, Antik Likya’nın 
muhteşem doğasında harika bir tecrübeye hazır hissediyorsanız, bu bölgede düzenlenen yüksek rakımlı dağ 
tırmanışlarına mutlaka katılmalısınız. 

‘’Eğer kendini arıyorsan yönünü dağlara çevir, dağlarda 
gözlerini kapat. Kulaklarınla gör ağaçların fısıltılarını, 
böceklerin seslerini dinle.
Binlerce yıllık uygarlığın izini sür.”



Avlan
Gölü
Avlan Gölü Antalya’nın Elmalı ilçesinde yer alan karstik 
oluşumlu bir göldür. Gölün denizden yüksekliği 1030 m. 
doğal halinde büyüklüğü 850 hektardır. Göl; Karagöl ile 
birlikte 1030–1050 m. yüksekliğindeki Elmalı polyesinde 
yer alır. Elmalı Polyesi Elmalı Dağı ile Beydağları arasın-
da uzanır.
Akçay deresi ve yan kolları ile Karagöl’ün sularının 
tahliye olduğu kapalı bir havza konumundadır. Karagöl 
ile birlikte Elmalı Polyesinde yer alır. 
Coğrafi konum olarak Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi 
içinde yer almasına rağmen engebeli bir topoğrafyada 
bulunması, eğim, bakı ve yükseklik şartlarının kısa 
mesafede sık sık değişkenlik göstermesinden dolayı göl 
ve çevresinde farklı bitki topluluklarını barındıran 
yaşam alanları görülebilmektedir. Göl ve çevresinde 80 
familyaya mensup 569 bitki taksonu bulunmakta ve bu 
taksonlardan 108 tanesi ülkemiz endemik türlerden 
oluşmaktadır.
Yabani Hayvan Varlığı: Göl ve çevresinde 4-2
yaşamlı, 15 sürüngen, 157 kuş ve  23 memeli türü 
yaşamaktadır.
Göl havzası sınırları içinde yer alan ve çığlıkara tabiatı 
koruma alanı içerisinde yaşayan Anadolu engereği ile 
yine göl çevresindeki kayalıkları ve ormanlık alanları 
kullanan Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu unvanına 
sahip Akkuyruklu Kartal ve ülkemizin en önemli meme-
lilerinden olan Kurt Avlan Gölü çevresinde yaşamını 
sürdüren en önemli yaban hayvanlarıdır. 
Avlan Gölü’nün yeniden su tutmasının sağlanması ile özellikle göç dönemlerinde büyük gruplar halinde çok 
sayıda su kuşu gölü göç öncesi dinlenme alanı olarak kullanmaktadırlar. Göl ve çevresinde yıl içerisinde 
mevsim şartlarına ve su varlığına bağlı olarak birçok su kuşu, kıyı kuşu, ötücü kuş ve yırtıcı kuş gözlenebilmek-
tedir. 

Antik Dönemden bu yana çevresinde yaşayan insanlara umut ışığı olan, sedir ormanlarına tarım alanlarına 
bereket katan, ekolojisi, florası, faunası ve muhteşem doğa manzarası ile Avlan Gölü görmeden geçmeme-
niz gereken ender doğa güzelliklerinden bir tanesidir. 
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Baranda
Gölü
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Baranda Gölü, Antalya Elmalı Platosu İslamlar Köyü 
hudutları içerisinde denizden 1500 metre yükseklik-
te doğal karstik bir göl olarak dikkat çekmektedir.
Karstik yapıya sahip göl havzasında, kışın yağan kar 
ve yağmur suları birikir. Ayrıca daha yüksek kesim-
lerden de derelerin yan kolları göle su taşır. 1970’li 
yıllarda DSİ tarafından zamanın şartlarına göre 
tarımda kullanılmak üzere göl rezervuar alanına bir 
su deşarj ünitesi yapılmıştır. Bu yapının amacı, fazla 
suyun kontrollü bir şekilde gerektiğinde göl dışına 
salınımı, ihtiyaç halinde ise kapatılarak suyun göl 
rezervuarında tutulmasıydı.



Elmalı
Düdeni

Elmalı sadece tarihi dokusuyla değil, doğasıyla da dünyada ilkler arasındadır. Bunun en güzel örneği Elmalı’da
yer alan Karstik oluşumlu düdendir. Bu düden 1834 de Alman Arkeolog ve Etnoloji uzmanı Felix Von Luschan’un 
ilgisini çekmiş ve buralarda incelemelerde bulunmuştur.        
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BAZLAMA

BULGUR

TAHİN HELVASI KAYMAK TULUM PEYNİRİ

TEREYAĞ

TAHİN PEKMEZ SALÇA BAL

NOHUT ERİŞTE TARHANA FASULYE

SÖĞLE DERİ 
PEYNİRİ

ELMANIN ANA VATANI 
ELMALI...

ÇÖREK HELVA LEBLEBİ ŞEKERİ
LEBLEBİ

ÇÖREK HELVA

MUSKA
LOKUM
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Elmalı’da
Mutfak Kültürü
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Mutfak Kültürü; bir toplumun içinde yaşadığı coğrafi 
koşulların yemek kültürüne etkilerini yansıtması 
bakımından ‘Halk Kültürü’ kavramı içerisinde önemli 
bir yere sahiptir. Sahip olunan bu zengin kültürün 
turizm ürünü olarak etkin kullanımı, yöresel mutfakla-
rın tanıtılması ve mutfak kültürünün kaybolmasının 
engellenmesi açısından özel bir önem taşır. Elmalı’nın 
mutfağı ile sahip olduğu mirasın önemi son yıllarda 
daha iyi anlaşıldı ve turizm pazarlanması açısından 
kullanılmaya başlandı. Türk mutfağı içerisinde bölge-
sel farklılıklardan dolayı çeşitli yemek türlerini bulmak 
mümkün. Özellikle yaşanılan bölgenin iklimi ve elde 
edilen tarımsal ürünler Elmalı’nın mutfak kültürünü ve 
çeşit zenginliğini şekillendirir. Bu durum Elmalı’da 
yöresel mutfak kavramının gelişimini sağlamaktadır. 

Gerek doğal güzellikleri gerekse coğrafyasına bağlı 
olarak farklı bir mutfak kültürüne sahip olan Elma-
lı’nın öne çıkan Yöresel lezzetleri şunlardır; 
Tas Kebabı, Kırmızı Sulu Et, Eğeli Bamya, Arabaşı 
Çorbası, Tarhana Çorbası, Hamur Çorbası, Piyaz, 
Höşmerim, Kölle, Sulu Salata, Ev Baklavası, Un 
Helvası, Arap Kadayıfı, Sucuk Bulamacı, ve Güllaç…



Likya 
Üzüm Bağları

45

Dünya endemik ürünler listesinde yer 
alan ve tarihi Likyalılara kadar uzanan 
üzüm bağları Elmalı’da yıllardan beri 
üretiliyor. Sofralık ve şaraplık olmak 
üzere 32 farklı üzüm çeşidinin yetişti-
rildiği Elmalı’da dünya çapında şarap-
lar üretiliyor



Ayrıca milli park alanında 303 tane karınca yuvası bulun-
maktadır. Boyları 1,5- 2 metre olan karınca yuvalarından 
bazıları 3 metreyi bulabilmektedir. Çığlıkara Ormanları 
tavşan, tilki, keklik, yaban domuzu, kartal ve şahinlere de 
ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada sadece Çığlıkara orman-
larında yaşadığı tespit edilen Anadolu Engereği yılan türü-
nün karakulak vaşak ile bir arada yaşadığı tek coğrafya 
olması, gerek bitki gerekse hayvan çeşitliliği bakımından 
araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Çığlıkara mutla-
ka görülmesi mümkünse kısa süreliğine de olsa ziyaret 
edilmesi gereken ender yerlerdendir. 
Bu bölgenin yapısının ve bitki örtüsünün önemi Tema Vakfı 
kurucularından Hayrettin Karaca tarafından anlaşılmış, 
Hayrettin Karaca ve merhum milletvekili Adnan Kahveci’nin 
çabaları ile 05.07.1991 tarihinde 52 sayılı bakan oluru ile 
tabiatı koruma alanı olarak tescillenmiştir.

Çığlıkara Sedir Ormanları’nı 48 yıldır kırmızı karıncalar 
koruyor!
Elmalı'ya bağlı 'Çığlıkara' bölgesi, ülkemizde 13 bin 65 
dekar alan ile anavatanı Lübnan olan sedir ormanlarının en
çok bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinmektedir. 

Tilki Kuyruğu
Üzümü

Dimlit / Dimrit
Üzümü

Tilki Kuyruğu Üzümü sofralık, kışlık bir üzüm türüdür. Ürünün hasadı 
genellikle eylül sonu ekim başı gibi yapılır. Siyah renkli, kalın kabuklu, 
sert çekirdeklidir. Hasat sırasında en çok üzümün tokmaklı (çengelli) 
toplanmasına dikkat edilir. Çünkü üzüm hasat edildikten sonra hevenk 
yöntemi ile saklanabilmesi için serin odalarda iplere tokmağından asılır 
ve mayıs ayına kadar bu şekilde bekletilir. Üzüm geleneksel yöntemlerle 
asılırsa çürümez ya da kurumaz. Sadece bir miktar buruşur ama tadı 
değişmez. Sofralık olarak pek tüketilmeyen bu üzüm pekmez, şarap ya da 
sirke olarak değerlendirilir.

Üzüm türü olarak sofralık üzüm türüdür. Siyah renkli, ince kabuklu ve az 
çekirdeklidir. Ağızda hoş bir tat bırakır. Temmuz başından Ağustos 
sonuna kadar hasadı yapılır.

46



Elmalı
Elması

Acı Kara
Üzümü
Sofralık bir üzüm değildir. Hasat edilen ürün genellikle 
sıkmaya gönderilir.  Pekmez ya da şarap yapımında 
kullanılır. Üzümler kaliteli şarap yapımına uygundur. 
Hatta bu bölgedeki üzümlerden yapılan bazı şaraplar yurt 
dışında da çok ünlüdür.  Bu şaraplar özellikle Avrupa’da 
tercih edilmektedir.

Toros Dağlarının arka yamacında başlayan ova, Akdağ’a 
kadar kilometreler boyunca uzanır gider. Tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu düzlükler bere-
ketli toprağı ile de sakinlerine her daim cömertliği sun-
maktadır. Kar tanelerinin hayat verdiği verimli topraklar 
sayısız tarım ürününün yetişmesine olanak verir. Ancak 
bunlardan biri vardır ki tadına bakan söyleyecek söz 
bulamıyor. Namı dilden dile dolaşarak Türkiye’nin dört 
bir yanına yayılmış, tarihin kültürle harmanlandığı ilçeye 
adını vermiş; tatlı ve sulu Elmalı Elması...
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Gökpınar
Havucu

Gilevgi
Sarımsağı

Gökpınar Mahallesi’nde yaklaşık 300 dönümlük arazi 
üzerinde yetiştirilen havuçlar şeker tadındadır. Bu 
bölgede biri sivri uçlu, diğeri küt uçlu olmak üzere iki 
çeşit havuç üretilir. Antalya’nın havuç ihtiyacının %80’i 
bu mevkiden karşılanmaktadır.

Eskiden Gilevgi diye adlandırılan Özdemir Mahallesi’nde 
yaklaşık 100 yıldan beri yetiştirilmektedir. Gilevgi 
sarımsağını bu kadar vazgeçilmez kılan özellikleri 
aroması, lezzeti ve dayanıklılığıdır. Bir başta ortalama 
8-10 diş bulunmaktadır. Genellikle Elmalı, Korkuteli ve 
Antalya pazarlarında ismiyle aranılan bir üründür. 
Yetiştiği bölge haricinde başka bir yerde yetişmemekte-
dir. Günümüz koşullarında su yetersiz olduğu için en 
fazla 200-300 dönüm ekilebilmektedir. Bununla birlikte, 
bu mevkide yapımı tamamlanan göletin faaliyete geç-
mesiyle dikim alanının en az %20 artması beklenmekte-
dir. 
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Gilevgi Oturak
Fasulyesi

Dereköy
Fasulyesi

1800-2000 metre arasında kıraç arazide yetişir. Orta 
büyüklüktedir. Çabuk pişmesi ve lezzetli olması sebe-
biyle pazarda tanınan ve tercih edilen bir üründür.

Gilevgi Sarımsağı gibi adını yine şimdilerde Özdemir 
olarak anılan Gilevgi Mahallesi’nden alan Gilevgi 
Oturak Fasulyesi de lezzeti ve çabuk pişmesi ile ünlen-
miştir.  Şuan 70-80 dönümlük bir alana dikilen bu 
fasulyenin dönümünden ortalama 500-600 kilo ürün 
alınmaktadır.
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Meşhur
Elmalı Leblebisi
Leblebi, Elmalı için önemli bir geçim kaynağıdır. Leblebi yapılırken nohutlar elenerek büyüklüklerine göre 
ayrılır ve bakır tavalarda odun ateşinde kavurma işlemine (tav) tabi tutulur. 12-17 dakika kavrulduktan 
sonra sıcak olarak telis çuvallara doldurulur. Bu şekilde 10 gün bekletildikten sonra ikinci kez bakır tavala-
ra alınan leblebi bu kez 12-15 dakika kavrularak telis çuvallarda 10 gün daha bekletilir. Üçüncü kavurma 
işlemi ise 9-10 dakika sürer ve telis çuvallarda bir gün daha bekletilir. Nohutlar toprak-kireç karışımı sergi-
liklere serilerek hergün karıştırılmak suretiyle 45-60 gün daha bekletilir.
Kuruyan nohutlar kazanlara alınarak üzerlerine su serpilir. Böylece nohut kabartılmış olur. Telis çuvallarda 
1-2 gün daha bekletilir ve büyüklüklerine göre ayrılır. Daha sonra kavak ağacından yapılmış “mafrak” adı 
verilen tahta küreklerle sac üzerinde çevrilmek sureti ile karıştırılarak leblebi 
kavlayan kabuklarından ayrıştırılır. Telis çuvallarda en az 1 ay 
dinlendirildikten sonra ocakta kızartılır. Leblebi yapımında 
kullanılan ocaklar, çuvallar ve çullar, bakır saclar, kürek
 gibi birçok malzeme el yapımı, geleneksel el yapımı
 araçlardır.

Gaziler
Helvası

Gaziler Helvası uzun yıllardan beri aynı tadı koruyan, 
özünü kaybetmemiş bir tatlı türüdür. Un helvasına benze-
mekle beraber klasik bir un helvası da değildir. Helvanın 
yapımı için un, tereyağı, çam fıstığı, vanilya ve süt kullanı-
lır. Şurubu içinse toz şeker, su ve limon tercih edilir.

Leblebi, Elmalı için önemli bir geçim kaynağıdır. Leblebi yapılırken nohutlar elenerek büyüklüklerine göre 
ayrılır ve bakır tavalarda odun ateşinde kavurma işlemine (tav) tabi tutulur. 12-17 dakika kavrulduktan 
sonra sıcak olarak telis çuvallara doldurulur. Bu şekilde 10 gün bekletildikten sonra ikinci kez bakır tavala-
ra alınan leblebi bu kez 12-15 dakika kavrularak telis çuvallarda 10 gün daha bekletilir. Üçüncü kavurma 
işlemi ise 9-10 dakika sürer ve telis çuvallarda bir gün daha bekletilir. Nohutlar toprak-kireç karışımı sergi-
liklere serilerek hergün karıştırılmak suretiyle 45-60 gün daha bekletilir.
Kuruyan nohutlar kazanlara alınarak üzerlerine su serpilir. Böylece nohut kabartılmış olur. Telis çuvallarda 
1-2 gün daha bekletilir ve büyüklüklerine göre ayrılır. Daha sonra kavak ağacından yapılmış “mafrak” adı 
verilen tahta küreklerle sac üzerinde çevrilmek sureti ile karıştırılarak leblebi kavlayan kabuklarından 
ayrıştırılır. Telis çuvallarda en az 1 ay dinlendirildikten sonra ocakta 
kızartılır. Leblebi yapımında kullanılan ocaklar, çuvallar ve
çullar, bakır saclar, kürek gibi birçok malzeme el yapımı,
geleneksel el yapımı araçlardır.
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Ramazan
Helvası

Akide
Şekeri
Akide Şekeri Osmanlı Mutfağı’nın en eski şekerleme türlerinden 
biridir. Osmanlı döneminde Teke Sancağının merkezi olan Elma-
lı’da üretilen akide şekerinin imalatı günümüzde neredeyse 
durma noktasına gelmiştir. 
Akide Şekeri’nin yapımı basit gibi görünse de büyük ustalık 
gerektirmektedir. Bakır tencerenin içerisine önce su, ardından 
şeker ilave edilir. Sıcaklık derecesi bulunan bir kepçe yardımıyla 
karıştırılarak şekerin suyu çekmesi beklenir. 175 derecede ateş 
üzerinden alınan karışım, yağlanmış mermer üzerine dökülerek 
soğumaya bırakılır. Şeker ağdası soğurken, renkli gıda boyaları 
ile renklendirilir. Karışımın 10 dakikadan fazla asla beklememe-
si gerekir. Şekerleme ustaları bu zamanlamanın önemini 
“Cenaze bekler şeker beklemez” sözleriyle vurgular. İyi bir akide 
şekerinin kalitesini gösteren unsur, tadından önce duruşu ve 
parlaklığıdır.

Elmalı’da 3 asırdır devam eden ve sadece ramazan ayında çıkarılan bu helva iri cevizli ve ezme olarak ikiye 
ayrılır. İri cevizli ramazan helvasının şeker, çöven, iri ceviz ile alt ve üst kısmına az kavrulmuş susam serpilir. 
Ezme ramazan helvasının içerisine ise şeker, çekilmiş ceviz, az miktarda irmik ve üzerine de pudra şekeri 
eklenir. Helvalarda herhangi bir katkı maddesi kullanılmaz.
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Susamlı
Çörek Helva

Müğren
Pekmezi

Susamlı çörek helva Elmalı’ya özgü, geleneksel lezzetler-
den biridir. Bu helvayı geçmişten gelen tecrübeleri gözlem 
ve uygulama ile birleştirerek imal edip satan kişiler helvacı 
olarak adlandırılmaktadır. Hiçbir katkı maddesi içermeyen 
helvanın yapımında çöven suyu, şeker, kırmızı ve beyaz 
susam kullanılmaktadır.

Pekmez eskiden “Müğren” diye adlandırılan Gölova kırsalında yapılmaktadır. 
Su kaynakları açısından çok da zengin olmayan bu mevkideki 
üzümler susuz kıraç toprakta yetişmektedir. Buradaki asmalar
su ihtiyacını yağmurdan karşılamaktadır. 
Bağdan toplanan üzüm yıkandıktan sonra ahşap teknelere
doldurulur ve çiğnenir. Elde edilen üzüm suyu kestirme denilen
büyük bir bakır kazana aktarılır. İçine Müğren yakınlarındaki
dağlardan toplanan pekmez toprağı yani beyaz toprak eklenir. 
2-3 saat odun ateşinde kaynatılır. Ateşten alındıktan sonra içerisine
üzüm suyu eklenir. Bu işleme soğutma denir. Söz konusu soğutma işleminin
asıl amacı, karışımdaki beyaz toprağın dibe çökmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde 2-3 saat daha bekletilir. 
Toprak dibe çöktükten sonra başka bir kazana aktarılır ve ortalama 5-6 saat daha kaynatılır. Kıvama gelen 
pekmez soğumaya bırakılır.

Geleneklere göre pekmez yapıldığı gün Müğrenliler pekmezköpüğü ikram etmek için dostlarını davet eder.
Bir inanışa göre pekmez köpüğü şifalıdır.
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Söğle
Peyniri
Büyük Söğle kırsalında geleneksel yöntemlerle üretilen 
Söğle peyniri, kıl keçisi sütünden elde edilir. Mayıs ayında 
sağılan sütler süzüldükten sonra kaynatılır. Kaynatıldıktan 
sonra mayalanan peynir kıl keçisi tulumlarına basılır. 
Tulumlar Büyük Söğle’nin Tarihi Gavur Kuyularında bekleti-
lir.  Gavur kuyuları 8 metre derinliğinde 3 metre enindedir. 
Kuyuların içi taşla örülmüştür. Bu kuyuların içerisine basa-
mak şeklindeki iskeleler yapılmıştır. Tulumlar da bu iskele-
ler üzerinde saklanmaktadır. Kuyuların sağladığı muazzam 
hava akımı, kuyu içindeki peynirin bozulmasını engellemek-
tedir.
Peynir yerleştirildikten sonra kuyunun üzeri taş ve tahta ile 
kapatılır. Buradaki peynirler 2,5-3 ay bekletilebilir. Tulum-
lar genellikle ekim ayında kuyudan çıkartılmaya başlar ve 
yaza kadar dayanır. Bir tulumdaki peynir 50-100 kg arasın-
da olur. Bir kuyuya da ortalama 25-30 arası tulum sığar.
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Söğle
Tereyağı
En çok üretildiği yer Büyük Söğle Mahallesidir. Haziran 
ayında sağılan yayla davarlarının sütü kaymak makinesin-
den geçirilerek kaymak ve süt ayrıştırılır. Kaymak su ile 
karıştırılır ve içine turşuluk iri tuz eklenir. 5-6 kez soğuk su 
ile yıkanır. Yağ yıkandıkça kaymak tuzu içine alır. Sonrasın-
da ürün yağ şeklini alır.
Söğle tereyağını diğer tereyağlarından farklılaştıran en 
önemli özelliği tereyağın davar işkembesinde (karında) 
saklanmasıdır. Kaba pisliği alınan karın bol su ile yıkanarak 
bir gece yoğurtta bekletilir. Daha sonra bıçakla temizlenir. 
Bu şekilde siyahlaşmış işkembenin içi temizlenip beyazlaş-
tırılır. Daha sonra su dolu bir kazana atılarak kaynatılır. 
Tamamen kurumasına izin verilmeden yumuşak haldeyken, 
elde edilen tereyağı hava boşluğu kalmayacak şekilde 
karına basılır ve ağzı dikilerek bozulmaması için yaylalarda-
ki kuyularda muhafaza edilir. 
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Kadim Şehir Elmalı



Kadim Şehir Elmalı



1800-2000 metre arasında kıraç arazide yetişir. Orta 
büyüklüktedir. Çabuk pişmesi ve lezzetli olması sebe-
biyle pazarda tanınan ve tercih edilen bir üründür.

Kadim Şehir Elmalı



Gaziler Helvası uzun yıllardan beri aynı tadı koruyan, 
özünü kaybetmemiş bir tatlı türüdür. Un helvasına benze-
mekle beraber klasik bir un helvası da değildir. Helvanın 
yapımı için un, tereyağı, çam fıstığı, vanilya ve süt kullanı-
lır. Şurubu içinse toz şeker, su ve limon tercih edilir.

Tarihi Elmalı Evleri



Çığlıkara Ormanları



Çamkuyuları Milli Parkı



Elmalı Belediyesi
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