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GAZİANTEP
Güneydoğu

ve bu

Anadolu bölgesinde şehir
merkez old uğu il.

şehrin

Güneydoğu Anadolu'nun en büyük il
merkezlerinden biri olup Fırat nehrine
karışan Sacur çayının yukarı kollarından
Ayınleben (Aııaben) deresinin üzerinde.
Halep'in kuzeyinden itibaren gittikçe yükselerek devam eden yayianın [An tep yayI ası ı merkezi bir mevkiinde. deniz seviyesinden ortalama 900 m. yükseklikte
engebeli bir arazide tepeler üzerine kurulmuştur. Antep şehri ve bölgesi. en
eski devirlerden beri uygun iklim ve mevkii sebebiyle iskana açık bir saha olarak
bilinmektedir.

Tarih. ilkçağ'a ait belli başlı kaynak
araştırmalarda Antep adına rastlanmamaktadır. Bununla birlikte Antep'in
12 km. kuzeyinde Antep- Maraş yolu üzerindeki Dülük'ün (Doıiche) oldukça eski
bir mevki olduğu bilinmektedir. Antik
devirlerde iktisadi ve siyasi bütün faaliyetlerin yoğun bir şekilde sürdüğü Kuzey Suriye ile Mezopotamya'yı iç Anadolu'ya bağlayan yolların geçtiği yerler o
devirlerde Dülük bölgesi olarak anılmak
taydı. Yine Eski ve Ortaçağ'larda Fırat
nehrini takip ederek Mezopotamya'dan
gelen kervanların bu nehri terkettikleri
Birecik ile Maraş arasında bir kavşak
noktası da Dülük adıyla bilinmekteydi.
Bu kavşak aynı zamanda Urfa. Maraş
ve Halep yollarının da kesiştiği yeri teş
kil ediyordu. Bugün de Dülük adıyla anı
lan yere Asurlular Babiğü. Bilabhi. Doluk: Romalılar Dolichenus, Doulichia. Doliche: Bizanslılar ise Tolonbh demekteydiler.
ve

Milattan önce 1800-1200 yıllarına kadar hüküm süren Hitit Devleti'nin sınır
ları Dülük ve çevresini de içine almaktaydı. Bölge daha sonra Suriye'nin kuzeyinde kurulan Hitit şehir devletlerinin,
ardından da Asurlular ' ın hakimiyetine
girdi. Milatta n önce 613- 612 yıllarında
Medya Kralı Kıyaksar'ın Asurlular'ı mağ -
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!üp edip Nineva'yı (N inova) almasıyla Dülük bölgesi. i ran 'da saltanat değişikli
ğine rağmen uzun müddet yine iranlı
lar'ın nüfuz sahasında kaldı. Milattan
önce 334'te Asya seferine çıkan Büyük
iskender issus Savaşı'nı kazanıp Dülük
ve bölgesini de sınırlarına kattı. Milattan önce 190 yıllarında Dülük'e Roma,
milattan sonra 395'ten itibaren de Bizanslılar hakim oldular. Bizans hakimiyeti sırasında Dülük ve yöresi Arap sınır
bölgesinin önemli bir mevkiini teşkil etmekteydi. Uzun süre bu sınır bölgesinde Araplar'la Bizanslılar arasında mücadeleler devam etti. Muhtemelen bu
mücadeleler sırasında Bizanslılar tarafından Dülük yakınlarında bir kale inşa
edilmiş ve burası Antep adıyla anılan
şehrin ilk çekirdeğini oluşturmuştur . Nitekim Süryani Mar Yeşua vekayi'namesinde. Selefki takvimiyle 800 yıllarında
vuku bulan bir zelzelenin Urfa, Diyarbekir ve Akka'yı içine alan bölgede büyük
tahribat yaptığını . hatta Fırat nehrinin
bazı kollarının sularının kuruduğunu kaydetmektedir. Miladi 499 yılına rastlayan
bu zelzelede Dül ük Kalesi 'nin ve kasabasının da tahrip olduğu tahmin edilebilir. Bu yüzden Bizans'ın Arap sınır bölgesindeki önemli bir müstahkem mevkiinin yıkılması yeni bir kalenin yapılma
sını gerektirmiş ve 1. lustinianos devrinde 1527-5651 Antep Kalesi inşa edilmiş
olmalıdır. Ancak buranın Antep adıyla
ne zaman anıldığı tam olarak bilinmemektedir. ilk Arap coğrafyacılarının eserlerinde Dülük adı sık geçerse de Antep
(Ayıntab) adının Araplar'ca buraya verildiği söylenebilir. XIII. yüzyıl müelliflerinden Yakut el- Hamevi'nin ifadesine göre
"Aynütab" sağlam bir kale olup Dülük
adıyla anılmaktaydı. Bu ad muhtemelen
Haçlı seferleri öncesinde yaygınlık kazanmıştır. Haçlı seferleriyle ilgili vekayi'namelerde Hamtap. Ermeni kaynaklarında Anthaph, diğer bazı kaynaklarda ise Hantab. Entab. Hatab gibi adlan-

niden

inşası

bitince Dülük'ün de dahil
yöredeki bazı şehirlerden 2000
kişinin göç ettirilip buraya yerleştirildi
ğini yazar IFütah. s. 188. 2141. Muhtemelen bu tarihten sonra Dülük'ün yerini yavaş yavaş Ayıntab denilen kale almaya
olduğu

başlamıştır.

Türkler' in Anadolu 'ya yönelik hareTürkmenler'den meydana gelen ordusuyla Afşin Fırat'ı geçerek Antep'in kuzeybatısındaki Karadağ'
da karargah kurup geniş fetih harekatına başladı ve 1067'de kuwetleriyle önce Antep ve Ra'ban'ı !günümüzd eki Araba nl aldı. sonra da Antakya Dukalığı arazisine girdi. pek çok ganimet ve esir topladı. Afşin bu fetihleriyle Suriye bölgesinde Türk hakimiyetini kesinleştirdi. Alparslan'dan sonra fetihlere girişen Süleyman Şah 1084 yılında Antakya'yı yeniden aldı ; bu suretle Halep ve civarıy
la Antep kendiliğinden Süleyman Şah'ın
idaresine girdi. Nitekim Haçlılar Suriye'ye geldiklerinde Antep bölgesi Suriye
Selçukluları'nın idaresinde bulunuyordu.
Haçlı kuwetlerinin bu bölgeye yerleşme 
siyle Antep. önce 1098 yılında Urfa Kontluğu'nu kuran Boudouin de Boulogne'a ,
daha sonra Maraş Kontluğu'na tabi oldu. Haçlılar zamanında Antep ve Telbaşir bölgenin önemli müstahkem mevkileriydi.
katları sırasında

dırmalara rastlanır .

Haçlı seferleri şiddetini kaybedince. 1.
Mesud'un damadı olan Atabeg Nureddin Mahmud Zengi 1149 yılında düzenlediği bir seferle Antep, Telbaşir ve Azaz·ı
geri aldıysa da, kuwetleri mağlüp oldu .
Bunun üzerine Sultan Mesud, oğlu Kılı
carslan'la beraber Kuzey Suriye'ye sefer
yaptı ve Maraş'ı kuşatarak aldı: ordusu
Telbaşir önünde Joeelin 'in kuwetleriyle
karşılaştı. fakat Franklar savaşa cesaret edemediler. Bundan sonra Sultan
Mesud Kılıcarslan'la beraber 1150 yılın
da Haçlılar'ın işgalinde bulunan Göksün.
Behisni, Göynük. Ra'ban ve Antep şehir
ve kalelerini zaptetti.

Bölge Araplar tarafından ilk defa Hz.
Ömer'in kumandanlarından iyaz b. Ganm
tarafından islam topraklarına dahil edildi. Bu tarihlerde Bizans tahtında Herakleios bulunmaktaydı. Kuzey Suriye, ileri tarihlere kadar Bizanslılar'la Araplar
arasında mücadele bölgesi olmakta devam etti. Harünürreşid ' in. 782 yılında
Bizanslılar'dan geri aldığı Kuzey Suriye
kaleleri içinde Dülük de vardı. Burasını
"avasım " şehirleri arasında sayan BelazürT. 169'da (785 -86) Hades şehrinin ye-

1. Mesud'un ölümü üzerine 1 ı ı 551 Atabeg Nüreddin Mahmud Zengi Antep ve
Ra ' ban ' ı Selçuklular'dan aldı. ll. Kılıcars
lan. Nüreddin ·den adı geçen şehirleri
iade etmesini istediyse de Nüreddin bu nu reddederek saldırılarını sürdürdü .
Bunun üzerine Kılıcarslan 1157 yılında
kuwetli bir ordu ile gelerek Antep'i kuşattı: surlarını tahrip ederek şehri ele
geçirdi: Nüreddin Mahmud ise Halep'e
çekilmek zorunda kaldı. Ardından Selçuklu Sultanı izzeddin 1. Keykavus Ha-

GAZiANTEP
lep Emirliği toprak l arın ı almak isteyerek Samsat emiri olan Eyyübi Meliki eiMelikü'l- Efdal ile birlikte hareket ed ip
1218 y ılın da Antep'i a ldı. An cak ei -Melikü'I-Efda l'in ihaneti üzerine ordusu bozguna uğrayınca Antep yine Halep Emirli ği'nde kaldı.

Bütün Anadolu 'yu sarsan Moğol istiönce bu bölgede etki li oldu. 1259'da Hülagü Suriye seferine çık ıp Halep'i
a lın ca Baycu Noyan'ın 1258'de ba ş l attı 
ğ ı harekat tamamlandı ve Antep bölgesi
Moğollar'ın eline geçti. Ancak az sonra
Memlük Su ltan ı Kutuz Moğollar'la mücadeleye girişerek 1260 yılınd a AynicalOt'ta onları ye ndi; böylece Halep ve Antep bölgesi Memlüklü nüfuzu alt ın a girdi.
Moğollar'ı tamamıyla Kuzey Suriye'den
uzaklaştırmak isteyen 1. Baybars. 1277'de Antep 'ten geçerek Elbistan ovasında
Muinüddin Süleyman Pervane idaresindeki Selçuklu - Moğol ordusunu mağlüp
ederek Kuzey Suriye'yi Moğo l baskısın
dan kurtardı.
l ası

Bundan sonra Antep ve bölgesi Memlük Su ltaniiğı ile Maraş ve Elbistan'a hakim Dulkadıroğulları aras ın da ihtilaf konusu oldu . Dul kad ır Beyliği ' nin kurucusu olan Zeyn üddin Karaca Bey Dulkadır
ulusunu bir beylik haline getirmiş, ay nı
zamanda Bozaklar'ın ve Halep Türkmenleri'nin de reisi olmu ştu. Antep ve çevresi ise daha faz la Dul kadırl ı Türkmenleri ile meskündu .
Mem lük çatı ş 
bölgeyi derinden etki ledi. Müca deleler s ıras ınd a Atabeg Berkuk 1381
Temmuzunda büyük bir orduyu Dulkadırlılar üzerine sevketti. Ta rihç i Bed reddin ei-AynT' nin Antep 'e ge li şini gördüğü
bu ord unun Dulkad ırlı Halil Bey' in küçük kardeşi SOIT Bey'in (Sevli ?) idare ettiği kuwetleri yenmesiyle Antep ve Ha lep'in kuzey bölg esi Mem lü k Sultanl ı ğı' 
nın id aresine geçti. Ancak Süli Bey mücadeleyi sürdürdü. Malatya naibi Mintaş ile de yak ın ilişkiler kurup güç ve
nüfuz kazandıktan sonra kuwetleriyle
Antep'e gelerek burayı yağmalad ı ve kardeşi Osman Bey'i iç kalenin muhasarası
için görevlendirdi. Bir ay kadar süren
kuşatmada şehre ve halkına ço k zarar
veren Osman Bey ka leyi zaptedemeyince kuwetlerini çekip Maraş·a gitti. Bunda n bir müddet sonra 792 Sewalinde
(Eylü l 1390) SO IT Bey ve Mi ntaş orduları
ile Maraş'tan gelip Antep'i i şgal ederek
kaleyi kuşatt ıl ar. Bu sırada kardeşi Sehabeddin Ahmed ile beraber kalede mahBu

yüzy ıld a Dulkadırlı-

maları

sur ka lan Bedreddin el-Ayni kuşatmayı
an l atırken Antep halkının uğradığı zulüm ve eziyetlerden. kendisinin geçirdiği tehlikelerden söz etmektedir. Antep
şehrinin işgali ve ka lenin kuşatması sürerken Halep Valisi Kara Demirtaş ' ın ordusu ile buraya doğru ge ldi ğ i duyulunca Sü li Bey ve M intaş muhasarayı ka ldı 
rıp Maraş·a çekildiler.
Dulkadıroğulları

ile Mem lü kler araKuzey Suriye üzerindeki hakimiyet mücadelesi devam ederken Timur
da ordusu ile Gün eydo ğu Anadolu'ya gelerek Mardin'i kuşattı ve Diyarbekir'i zaptetti. 1400 'de önce Behisni'yi ele geçirip Antep 'e yöneldi. Şehri zapted erek
kaleyi muhasara a ltın a a ldı. Timur 'un
yan ınd a seferlerine i ştirak eden Nizameddin Sami'nin ~afemdm e's inde şe h 
rin zapt ınd an sonra bir kısım halkın bağış l a ndı ğ ı. ancak çoğunun kılıçtan geçiri l diği. bin a l arın, evlerin yıkı lı p yerle bir
ed il d i ğ i belirtilir. Ayrıca Antep Kalesi'ni
uzun uzadıya tarif ve tasvir eden Sami
ka len in çok sağ l am olduğunu da yazar.
sında

Timur istilasının ard ınd a n tekrar Memlük idaresine geçen şehir ve yöresi 1418
yılınd a yeni bir sald ırıya uğradı. Akkoyunlu beyi Karayülük Osman Bey. Karakoyunlu topraklarına girerek Mardin'i
kuşat ıp c i varın ı ya ğmalamış , Kara Yusuf'un üzerine gelmesiyle de kaçarak
Memlük topraklarına girip Halep 'e sı
ğınm ı ş, onu takip eden Karakoyunlu
kuwetlerinden Kara Yusuf'un oğlu Pir
Budak ' ın idaresindeki bir kısım askerler Antep üzerine y ürümü ş lerdi. Bu harekat duyulunca Antep naibi ve halkının
bir kısmı şe hri terkedip kaçtı. Kara Yusuf 'un Mem lü k sın ırl arına girip Antep
yöresine gelmesi Ka hire'de telaş ve endişeye yol açtı. Karayülük'ün durumu nu
öğrenmek için Halep'e kadar yaklaşan
bir Karakoyunlu bir li ğini mağlüp eden
Halep naibi Yeşbek. alınan esirlerden Kara Yusuf'un Antep şehrinde o lduğ unu
öğrendi. Kara Yusuf askerleri nin bu yenilgisi üzerine Yeşbek'e gö nd erd iği mektupta Karayülük 'ü cezalandırmak için
Memlük topraklarına girdiğini belirterek Antep'e ge lm iş olduğu için özür diledi. Bi r müddet sonra da Memlük topraklarından ay rıl dı. Fakat giderken Antep'in çarş ı ve pazarlarını yaktı ğ ı gibi
şe hri de askerlerine yağma ettirdi. ayrı
ca Antep halkından da 100.000 dirhemle kırk at aldı.
Bu tarihlerden sonra yeniden başla
yan Dulkadırlı - Memlük mücadelesi Os-

manlılar'ın da devreye girmesiyle farkl ı
bir safhaya büründ ü ve Antep'i de etkiledi. 1467'de doğrudan Memlükler' le savaşa girişe rek önce Şam naibi Berdi Bey
kumandasındaki ord uyu Turn adağ ı eteklerinde yenen Dulkadırlı Beyi Şehsüvar
Bey. Mem lü k Sultanı Kayıtbay'ın Emir
Canıbek Kulaks ı z idaresindeki ordusunu da Antep yak ı n larınd a bozguna uğ
rattı ı 30 Mayıs ı 468 1 ve Antep dah il Halep'e kadar olan yerleri kontrolü altına
aldı. Ancak az sonra Emir Yeşbek kumandasındaki bir Memlük ordusuna Antep yakın l arındaki savaşta yenildL Bunun üzerine Antep yeniden Memlü k Sultaniiğı idaresine girdi. Alaüddevle'nin
beyliği sırasında ise Antep Dul kadıroğu l 
l a rı 'nın hakimiyetinde bulunuyordu. Dulkadıroğulları'n ın çok önem verdiğ i bu
şe hi r. daha önce o lduğu gibi Alaüddevle Bey tarafından da imar edildi. Alaüddevle burada kend i adıy l a anıla n bir cami ile bir maslak ı büy ük su haznesi l yaptırdı. bu nl a rın mas rafl arı için vakıflar
kurdu. Dulkadır Beyliği. Osmanlı himayesi a ltınd a Şehsüvaroğl u Ali Bey'in idaresine veri lirken Memlükler bu fırsat
tan faydalanarak Antep şe hrini tekrar
işgal ettiler. Yavuz Sultan Selim'in iran
seferi sırasında ve s on ras ınd a Mem lük
Su lta nı Kansu'nun Şah ismail'i desteklemesi. Mem lük tebaası Sünni halkın
memnuniyetsizliğine sebep oldu . Yavuz
Sultan Seli m bu hususta gen i ş bir propagandaya girişerek Sünniler'i Osmanlı
tarafına davet etti; Şam ve Halep na i bleri yanında Antep naibi de bu davete
olumlu cevap verdi. Nitekim Osmanlı ordusu Mem lü k topraklarına doğru ilerleyerek Behisni üzerinden geli p Antep yakınlarındaki Merzüban suyu kenarında
ordugah kurduğu sırada Mem lükler'in
Antep na ibi Yünus Bey Osmanlı hizmetine girdi. Yavuz Su ltan Selim 20 Ağus
tos 1516'da Antep'e gelerek üç gün konakladı. Bu suretle Antep şehri Osmanlı
Devleti'ne katılmış oldu.
Osmanl ı idaresi s ırasında Antep 'te
önemli bir olay meydana gelmedi. Yalnız diğer An adolu şe hi rleri gibi burası
da XVII. yüzy ıld an itibaren zama n zaman Celali sa l dırı l a rına uğradı; yörede ki ba z ı nüfuzlu şa h s iyet l e r ve mütegalliben in etkisi a ltına gi rdi. Şeh ir, 1839 Haz iranında kısa bir süre için Mıs ır Valisi
Mehmed Ali Paş a kuwetleri tarafından
işgal ed ild i. 1. Dünya Savaş ı ' ndan sonra
ilk olarak 17 Ara lık 1918 'de ingilizler
şe hre gird il er. Yaklaşık bir yı l süren iş 
galin ardından Fransızlar ile yapt ıkl arı
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GAZİANTEP
anlaşma gereği burayı

onlara terkettiler 15 K as ı m 19 191. Gerek Fransızlar'ın
gerekse onlarla birlikte hareket eden
Ermeniler'in baskı ve zulümleri halkın
direnişine yol açtı. Antep- Kilis hattında
Şahin Bey liderliğinde büyük bir müdafaa başladı. Onun şehid edilmesinden
sonra bu defa Antep çatışmalara sahne
oldu. Antep halkı 1 Nisan 1920'den 7
Şubat 1921 'e kadar Fransız kuwetlerine karşı büyük bir mücadele verdi. Daha sonra direniş kırıldı ve ş e hri savunan Türk kuwetleri geri çekildi. Böylece Fransızlar 9 Şubatta şehirde duruma
hakim oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi gücüyle işgale on ay dayanan
ve dü ş mana geçit vermeyen Antep'e 6
Şubat 1921 'de gazilik unvanı verdi. Böylece şehir Gaziantep adıyla anılmaya baş
landı. Fransızlar Ankara Antiaşması'nın
ardından 25 Aralık 1921 'de şehri boşalt
tılar ve Gaziantep iki yıl süren işgalden
kurtuldu.
Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Ya pı. Tepelerle çevrili bir düzlükte kurulan Antep'in
ilk çekirdeğini teşkil eden kale bugün
Türktepe denilen yükseklikte yer almaktaydı. Şehir muhtemelen bu kale çevresinde gelişme göstermiştir. Eskiçağ'lar
dan beri kervan yollarının kavşak noktasında yer alması buranın önemini oldukça arttırdığı gibi fiziki bakımdan gelişmesine de yol açmıştır. Antepli olduğu için "Aynf" lakabıyla tanınan Bedreddin Mahmud burayı bağlar ve bostanlarla çevrili. güzel çarşılara sahip bir şe
hir olarak tarif eder ve burada dokuz
cami, 120 mescid. yirmi hamam. on beş
medrese bulunduğunu yazar. Pek çok
ilim adamı toplandığı için de buraya "Küçük Buhara" dendiğini belirtir. Antep'in
Timur tarafından zaptını anlatan Nizameddin Şami ise "Antab" şeklinde andı
ğı şehrin iyi bir mevkide bulunup zahire
ve meyvesinin bol. hisarının muhkem olduğunu yazar. Buradaki evleri yıkıp, yerle bir eden Timur ordusunun tahribatı
nın izleri Antep 'te uzun süre silinmemiş
olmalıdır. Memlük ve Dulkadır hakimiyetleri dönemlerinde çeşitli defalar tamir görmesi de muhtemelen bu olayla
ilgilidir.

Antep Osmanlı idaresine girdikten sonra fiziki yönden ve nüfus bakımından
gelişmesini sürdürdü . 1536 yılında otuz
üç, 1543 'te yirmi dokuz. 1574 'te ise
otuz bir mahallesi vardı. XVII. yüzyılda
bu sayı otuz iki idi. Bu mahallelerin adlarından esas yerleşmelerin kalenin hemen civarında olduğu anlaşılmaktadır.
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Zamanla

inşa

edilen cami ve mescidler
daha aşağılara doğru yönlendirdi. XVI. yüzyıl tahrirlerine göre şehrin
en kalabalık mahallelerini İbn Şeker. Ali
Neccar. Akyol. İbn Eyyüb, Tarla, İbn Ammi (Cami-i Köh ne). Kozluca. Sıkkak, Şeh
reküstü. Tövbe adlı yerleşme yerleri teş
kil ediyordu . Bazı kalabalık mahalleler
sokakları ile yazılmıştı . Her sokak bir
mescidin adını taşımaktaydı. Mesela en
kalabalık mahalleyi oluşturan İbn Ammi
mahallesi Mescid-i Develi. Mescid-i Başıbüyük. Mescid-i Acemoğlu. Mescid-i
Cami-i Köhne. Mescid -i Sôfiyan. Mescid-i Ahmed Fakih, Mısri Şems ve Mescid-i Mağara adlı sokaklardan müteşek
kildi. Şehrin toplam nüfusu 1536'da 1856
hane, 439 bekar (yaklaşı k 9300 -9 350 kişi i . 1543'te 1969 hane. 490 bekar 19900
k i ş i ı . 1574'te 2969 hane. 466 bekardan
1ı 5.000 k i şi 1 ibaretti. Antep'in nüfusu bu
rakamlara göre giderek artış göstermiş,
artış nisbeti otuz yıllık bir dönemde %
SO 'yi bulmuştur. Bu artışta, nüfusun
kendi bünyesi içindeki büyüme etkili olduğu gibi dışarıdan gelenlerin de rolü
bulunduğu defterlerdeki kayıtlardan an laşılmaktadır. Özellikle yöredeki aşiret
ler bu yerleşmede önemli bir yere sahip
görünmektedir. Antep bu haliyle XVI.
yüzyılda Halep şehrinden sonra bölgenin nüfus bakımından en kalabalık şeh
riydi. Bu dönemde Antep iktisadi ve ticari bakımdan da ön plana çıkmıştı. Şe
hirde pek çok ticarethane ve imalathane vardı, imal edilen mallar civar bölgelere 'sevkediliyordu. 1536 tarihli deftere göre şehirde en az 225 kişi çeşitli
meslek dallarıyla uğraşıyordu. Ticaretin
ölçüsü olan pazar vergileri (bac -ı bazar)
100.000- 136.000 akçelik bir kapasiteye sahipti. Kapana gelen mallardan alı
nan vergi hacmi ise 25.000- 33.000 akçe arasındaydı. Vergi gelirlerini gösteren kayıtlara göre şehirde bedesten. kiri ş hane, boyahane dükkanları, kassar.

yerleşmeyi

debbağ dükkanları. başhane. şem ' hane.

kasap dükkaniarı gibi büyük işletmeler
bulunuyordu. Şehrin vergi geliri miktarı
224.190 akçeden 448.416 akçeye yükselmişti. Bütün bu rakamlar şehrin ticari önemini açık olarak ortaya koymaktadır. Yine bu yüzyılda şehirde on bir cami vardı. Bunlar Ali Neccar. Hacı Müsa,
Debbağ, Cami-i Atik, Tahtalı, Alaüddevle, Kale Camii, Eyyüboğlu (EyyO bzade. ibn
EyyO b), Kadı Kemaleddin, Şehreküstü adlarını taşıyordu . Mescid sayısı da altmış
kadardı. Ayrıca vakıfları mevcut Vahşi
Bey Medresesi, Medrese-i Cedide Jban i-

si Muhyid d in ibn Şeyh Abdurrahman Erzi nca nil adlı iki medrese. dört buk'a, bir
sıbyan mektebi, sekiz de zaviye yer alı
yordu.
Şehir bu durumunu XVII. yüzyılda da
korudu. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre bu yüzyılın ortalarında Antep'te
otuz iki mahallede 8067 toprak ve kireç
örtülü ev vardı. Bu rakama göre nüfusu
yaklaşık 35.000-40.000 civarında olmalıdır. Evliya Çelebi. 140 cami ve mescid
içinde arasta meydanındaki Boyacıoğlu
Camii ile Uzunçarşı ' daki Tahtalı Camii 'nin büyük mabedler olduğunu belirttikten sonra Ali Neccar Camii. Eyyübzade
Camii, Molla Ahmed Camii. Müftü Camii.
Alaybey Camii. Pişmaniye Camii; Şeh
reküstü semtinde Ağa Camii, Ramazan
Efendi Camii. Şeyh Efendi Camii, Uzunbey Camii. Emir Camii ve Tabakhane Camii. Handaniye Camii, Alaüddevle Camii
ve İçkale Camii'nin adlarını sayar. Bunların çoğu XVI. yüzyıldaki camilerdir. Ayrıca bu dönemde şehrin dış mahallesini
oluşturan Şehreküstü semtinin oldukça genişlemiş olduğu da anlaşılmakta
dır. Evliya Çelebi medrese ve darülhadis.
mektep gibi eğitim kurumlarından bahsettikten sonra çarşısında 3900 dükkanı. iki bedesteni bulunduğunu. uzunçarşı ve saraçhane dükkaniarının üstlerinin kapalı olduğunu da yazar !Sey a hat·
name. IX, 352-3591.

XVIII. yüzyılda bu durumunu koruyan
Antep, XIX. yüzyılda da bölgenin önemli
ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. V. Cuinet'e göre şehirde XIX. yüzyıl sonlarına doğru 3815 pamuklu dokuma tezgahı ve yetmiş boyahane vardı. Dokuma sektöründe 4000 kadar kadın çalışıyor , hamam takımları. döşeme
lik dokumalar. kilim. halı, alaca imali yapılıyor; bağcılıkla ilgili yan sanayi kolları bulunuyor. yağ ve sabun imali önemli
bir kolu oluşturuyordu . Şehirde dericilik
eskiden beri sanayi kollarının başında
yer almaktaydı. Sarı, kırmızı sahtiyan iş
leniyor ve bunlar Halep, Kilis ve Mısır ' a;
alaca , bez, aba, sabun gibi ürünler Anadolu'nun çeşitli yörelerine sevkediliyordu. K iimusü'l-a 'ldm'da Antep 'te 2215
bez ve alaca tezgahı, kırk beş boyahane. altı yağhane. biri buharla çalışan on
iki değirmen , beş sabunhanenin bulunduğu kayıtlıdır . Bu yüzyılda , işlek kervan
yollarının kavşak noktasında bulunması

dolayısıyla şehrin ticari yönden önemi
daha da artmıştı. Şehir Maraş'tan Halep'e, Birecik'ten Akdeniz kıyılarına. Diyarbekir'den İskenderun'a ulaşan yolların
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kesiştiği yerde bulunuyordu. Bu sayede
XX. yüzyılın ilk senelerine doğru oldukça gelişmiş bir şehir olup Halep'ten sonra ikinci sırayı almıştı. Söz konusu dönemlerde şehrin nüfus yapısı da buna
paralel bir büyüme gösterdi. 1887 -1888'de burada 26.000'i müslüman 42.000
kişi. V. Cuinet'e göre ise 30.000'i müslüman 43.000 kişi yaşıyordu.

İdari Yapı ve Kültürel Hayat. Antep Osmanlı

idaresine girdiğinde bir sancak
haline getirilip önce Arap vilayeti adıy
la oluşturulan beylerbeyiliğe bağlandı.
Sonradan Dulkadır beylerbeyiliği teşkil
edilince buraya katıldı ve bu durumunu
XVIII. yüzyıl sonlarına kadar korudu. XIX.
yüzyılda ise Halep'e bağlandı. Santağın
XVI. yüzyılın ilk çeyreğine ait tahrirlerine göre Antep dört nahiyeden meydana geliyordu. Bunlar merkez nahiye dı
şında Telbaşir. Nehrülcevaz (Nehrülcevz)
ve Derbsak (Gündüzlü ) idi. Merkez nahiyede 1304 hane. 197 mücerred, Derbsak'ta 813 hane. 93 mücerred, Nehrülcevaz'da 290 hane. 6 mücerred ve Telbaşir'de 1346 hane. 138 mücerred olmak üzere sancakta bu sıralarda toplam 3753 hane. 434 mücerred (tahminen 20.000 kişi) bulunuyordu. XVI. yüzyılda merkez nahiyeye bağlı 219, Telbaşir'e bağlı 180 ve Nehrülcevaz'a bağlı
elli köy vardı. 1543'te Antep sancağının
36.000'i bulan toplam nüfusu 1574'te

Gaziantep sehri ve Sirvani camii'nin kaleden

görünüşü

45.000'i geçmişti. Bu nüfusun % 67'si
köylerde yaşıyordu . 1574'te önceki tahrirlere göre şehir nüfusunda % 5,14 nisbetinde artış olurken köy nüfusunda aynı nisbette azalma meydana gelmişti.
Sancak bu idarf durumunu XIX. yüzyıla
kadar sürdürdü. 1818 ·de kaza haline
getirilip Halep'e bağlandı ve XIX. yüzyıl
boyunca bir kaza olarak kaldı. 1908'deki düzenlemeler sırasında sancak oldu.
1916 ·da Halep vilayetine bağlı Antep
sancağı Rumkale, Menbiç ve Maarretünnu'man adlı kazalardan oluşuyordu; Antep kazasında toplam dokuz nahiye ve
346 köy vardı. 1871'de Haleb Vildyeti Salndmesi'ne göre Antep kazasında
toplam 9742 hanede 47.599'u müslüman. 9833 'ü hıristiyan. 544'ü Müsevf olmak üzere 57.976 kişi yaşıyordu . 1889 'da bu nüfus 81.040. 1899'da ise 85.053
oldu. Cuinet. XIX. yüzyıl sonunda Antep
kazasının nüfusunu 65.085'i müslüman
olmak üzere 86.988 olarak verir. XVI.
yüzyılda .olduğu gibi XIX. yüzyılda da Antep bölgesinin en önemli geçim vasıta
sını ziraat teşkil etmekteydi. Özellikle
üzüm bağları oldukça önemli yer tutuyor. fıstık ve zeytin üretimi de önem kazanmış bulunuyordu . Ancak en fazla
üretimi hububat oluşturmaktaydı.
Antep Ortaçağ'lardan beri parlak bir
ilim ve kültür merkezi olmuştur. "Küçük
Buhara" adıyla anılan şehirde başta Bedreddin el-Aynf olmak üzere birçok ilim
adamı yetişmiştir. ibn Balf adlı XV. yüzyıl Türk şairi yanında XIX. yüzyılda Mütercim Asım ve Münib efendilerle Maarif
Nazırı Münif Mehmed Paşa da buralı
dır. öte yandan yine XIX. yüzyılda Antep
muhtelif misyonerierin faaliyetine sahne olmuştur. Burada Fransisken Manastın ve Amerikalı Protestan misyonerierin kolej i vardı. 1903 'te Maarif Salndmesi'ne göre Antep kazasında Protestanlar'a ait iki idadf. dört rüşdiye, Ermeniler'e ait bir rüşdiye bulunuyordu.
Antep'te bugüne ulaşan tarihi eserler
arasında kale. ömeriye Camii, Boyacı
(Kadı Kemaleddin) Camii. Eyyüboğlu Camii.
Esenbek (ihsan Bey) Camii, Ali Neccar Camii. Alaüddevle Camii. Tahtalı Camii, Ağa
Camii. Handaliye Camii, Alaybey Camii,
Hacı Nasır Camii. Şeyh Fethullah Camii.
Tekke Camii. Ramazaniye Medresesi ve
muhtelif han ve hamamlar sayılabilir.
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