
GAZiANTEP 

aslınd a da ha eski olma sı gerekiri üzerin
deki hayvan kabartmaları ile dikkat çe
ker. Yazılı belgelerden şehirde en az on 
beş çeşmenin daha bulunduğu öğrenil
mektedir : Evliya Çelebi ise bu sayıyı yet
miş olarak verir. Bunlardan 1611 tarih
li Kale Çeşmesi'nin . dört ayak üzerine 
oturan kubbesi ve onun altındaki mer
mer teknesiyle diğerlerinden daha faz
la önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Gazi
antep'teki adı belli tek sebil olan Böğ
rüdelik ı 16481 günümüzde mevcut de
ğildir. 
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Bugünkü Gaziantep. Kurtuluş Savaşı sı

rasında en fazla hasar gören şehir l erden 

biri olan Gaziantep, iki yıl kadar süren 
Fransız işgalinden 25 Aralık 1921 tari
hinde kurtuld uktan sonra hızlı bir geliş
me gösterdi. Nüfusu arttığı gibi ticaret 
ve sanayi alanında büyük atılım lar ger
çekleştirildi. Şehrin çekirdeğini. Sacur 
suyunun yukarı kollarından olan Alla-
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ben deresinin güney kenarındaki tepe
ler üzerinde kurulmuş mahalleler mey
dana getirmektedir. Bu tepelerden biri 
üzerinde de şehrin tarihi kalesi yükse
lir. Şehir. Adana - Malatya demiryolunun 
Narlı istasyonu'nu Halep-Bağdat demir
yolunun Barak (Cerablus) istasyonu 'na 
bağladığı gibi düzgün karayolları ile de 
Birecik Köprüsü üzerinden Şanlıurfa 'ya, 
Narlı üzerinden Kahramanmaraş·a . Fev
zipaşa üzerinden Adana ve Antakya'ya. 
Kilis üzerinden Halep'e. bu yoldan ayrı
lan başka bir yolla Antakya'ya ve ayrıca 
Besni üzerinden Adıyaman·a bağlanarak 
önemli bir düğüm noktası meydana ge
tirir. Şehrin hızlı gelişmesinde kavşak 

noktası oluşunun önemli bir rolü vardır. 
Ayrıca yakınında iskenderun ve Mersin 
gibi büyük limanların bulunuşu, ulaşım 
imka nları bakımından Gaziantep şehri
ni bölgesel bir toplanma merkezi duru
muna getirmiştir. Zira Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da elde edi len ürünlerin 
önemli bir kısmı Gaziantep'teki tüccar 
ve sanayicinin elinde toplanır. bunların 
bir kısmı Gaziantep'te işlenerek mamul 
veya yarı mamul hale getiri lir. buradan 
büyük merkeziere satılır veya ihraç edi
lir. Gaziantep bu şekilde doğunun ürün
lerin i batıya. batı bölgelerinin ürettiği 

malları da doğuya aktaran bir ticaret 
merkezi durumundadır. Gaziantep'in do
ğu ile batı arasında bir merkez vazife
sini görmesi. burada sanayiin de hızla 

gelişmesine ve çeşitlenmesine yol aç
mı ştır . 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında otuz dört 
mahalleden oluşan şehir . kale ve onun 
çevresindeki iskan alanlarından meyda
na geliyordu. Bu konut alan l arı. merke
zi ka le olan ve yarı çapı 500 - 600 met
reyi geçmeyen bir alan içinde sınırlı ka
lıyordu . Nüfusu da henüz 40.000'e ulaş
mamıştı 11927 sayım ı nda 39.57 1 ı Şehrin 

bu dönemdeki ilk imar planını 1933-1935 
yıllarında Hermann Jansen yapm ı ştır. 

Bu ilk plan şehrin daha sonraki yıllara ait 
gelişmelerinde izler bırakmıştır. 1936-
1945 yılları arasında Suburcu. Karagöz 
ve Gaziler caddelerinin genişletilmesi. 

Atatürk Bulvan ile ismet inönü cadde
sinin açılması söz konusu plana sadık 

kal ınarak yapı lan düzenlemelerdiL 1935 
sayımında 50.000'i geçen şehir nüfusu 
1509651 1945'te 60.000'i 1628731. 1950'
de de 70.000'i 171.8871 aştı. 1950-1955 
dönemi şehirde nüfusun en hızlı arttı

ğı dönemlerden biri olmuştur. Nüfusun 
artmasıyla bir taraftan yaşama düzeyi 
yüksek olanlar tarafından modern bi-

nalar inşa edilirken diğer taraftan kır

sal kesimden şehre gelenler de şehrin 
güney ve kuzeyindeki sırtların yamaçla
rında yapılan. çoğu tek katlı küçük mes
kenlere yerleşmişlerdir. Bu arada gece
kondulaşma da hızlanmıştır. Modern bi
naların ekserisi şehrin batısında Atatürk 
Bulvarı. Ordu ve inönü caddeleri boyun
ca dizilirken bir kısmı da önemli cadde
ler kenarında yıkılan eski evlerin yerine 
yapılm ıştır. Böylece şehir 19SO'den son
ra hızla büyümüş. eski mahallelere ye
nileri ek lenmiştir. Yeşilova . Karşıyaka, 

Ünaldı. Alibaba. Aydınbaba . Yavuzlar. Sul
tanselim. Senyurt. Kurtu lu ş, Saçaklı. 

Çamlıca. Hoşgör mahalleleri tamamen: 
Akyol. Bey. Yaprak. Kılıçoğlu . Savcılı . Çak
mak. ismetpaşa ve Şahveli mahalleleri ise 
kısmen yeni semtlerdir. Bu yeni semt
ler. sokak ve caddelerinin muntazam 
uzanışları ve genişlikleriyle ka le ve çev
resindeki dar ve zikzaklı sa kaklı eski 
semtlerden ayrılır. 

1950 yılından sonraki bu ge li şmeler 

ikinci bir imar planını gündeme getir
di. 1950- 1955 arasındaki dönemde Mi
mar Galip Kemali Söylemezoğlu ile Ke
mal Ahmet Aru'nun birlikte hazırladık
ları plan uygulamaya konuldu. Daha ön
ce Jansen'in hazırladığı plandan fazla 
farklı olmayan bu planın uygulaması sı
rasında şehrin merkezi kesimlerinde 
yenileme. caddeleri gen işletme ve yeni 
caddeler açma ça lışmaları başlamıştır. 

1960'ta 100.000 nüfusu da geçen şeh ir

de 1 ı 24.0971 1963 yılından sonra yol aç
ma ça lışmaları daha da hızlanmış . şeh

rin eski kesimlerindeki yolların motor
lu araç trafiğine daha uygun bir biçime 
getirilmesine gayret edilmiştir . 

Gaziantep şehr i genel olarak batı- do
ğu istikametinde iki ana cadde ile kate
dilir. Bu ana caddelerden kuzeydeki ba
tıdan doğuya doğru çeşitli kesimlerinde 
farklı adlarla anılır. 

Batı - doğu istikametli önemli cadde
lerden olan Atatürk Bulvan ile bunun 
devamını oluşturan Suburcu ve Karagöz 
caddeleri eğlence yerlerinin. otellerin. 
lokantaların. banka şubelerinin. çeş itli 

pasajların. ticarethane ve mağazaların 

sıralandığı alanlard ı r. Karagöz caddesi
nin sonuna doğru kunduracılar. teneke
ciler. marangozlar. demirciler. yemeni
ciler. aktarlarla zah irecilerin bir araya 
toplandığı geleneksel çarşı lar dikkati çe
ker. Bu çarşılar ya cadde üzerinde veya 
caddeye yakın sokaklar içinde bulunur. 
Ancak şehrin modern kesimleriyle gele-



neksel mimari özellikleri gösteren semt
lerini kesin sınırlarla birbirinden ayırmak 
güçtür. Eski mahalleler içinde modern 
yapılar yükseldiği gibi modern semtler 
içinde de adalar halinde eski mimari ör
neklerine rastlanır. 

Kalenin güney eteklerinde bulunan iş 

merkezi. şehrin 1950'den sonraki geliş
mesiyle güneyde inönü caddesine ka
dar uzanan bir alana yayılmıştır. Şehir

de farklı nitelikteki ticarT kullanışiarın 

yoğunlaştığı üç alan vardır. Bunlar eski 
merkezin yakınındaki Karagöz caddesi 
ve Karagöz Camii çevresi, Gaziler cad 
desi ve Belediye halinin (Yeni Ha l) bulun
duğu alanlardır. Bu alanlarda yoğunla 

şan ticarT etkinlikler. şehrin çeşitli yön
lerindeki yayılışına paralel olarak konut 
bölgeleri içine de damarlar biçiminde 
uzanmaktadır. 

Şehrin 1960-1970 yılları arasındaki ge
lişmes i sonucunda. Cumhuriyet'in ba şın

da otuz dört olan mahalle sayısı 1968'
de elli üçe yükseldi. Aynı yıl belediye sı
nırları içindeki alan 12.830 hektar. şe
hirde iskanın kapladığı alan ise 8000 
hektardı. Devlet istatistik Enstitüsü 'nün 
yayıniarına göre Gaziantep, 1966 yılın

da ev yapımı bakımından Türkiye şehir
leri içinde istanbul'dan sonra ikinci sı 
rada gelmekteydi 1bu yıl içinde 806 ev 
yapılmıştı) Apartman yapımı bakımın 

dan ise Gaziantep Türkiye şehirleri ara
sında onuncu sırada bulunuyordu ıa y n ı 

yı l da şehirde altmış beş apartman yapıl
mıştı ı. Bu hızlı yapılaşma. her sayım dev
resinde yüz binlerce nüfus artışını be
raberinde getirdi. 1970'te 200.000'i ge
çen 122 7 6521 nüfus 1975'te 300.000'i 
de geçti ı 300 8821 1980 ·de 400.000 ·e 
1374 2901. 1985'te 500.000'e yaklaşan 
1478.635 ı şehir nüfusu 1990 sayımında 
daha hızlı bir sıçrama yaparak 603.434'e 
ulaştı. Bu arada Gaziantep, 20 Haziran 
1987 tarihinde kabul edilen 3398 sayılı 

kanunla "büyük şehir" statüsüne kavuş

tu ve şehir içinde Şehitkamil ve Şahin
bey belediyeleri kuruldu. Allaben deresi 
bu iki belediyeyi birbirinden ayırmakta
dır . Şehirdeki en önemli eğitim kurulu
şu olan Gaziantep Üniversitesi 'ne ı 27 
Haziran 1987 1 günümüzde dört fakülte. 
üç enstitü. üç yüksek okul ve ayrıca bir 
devlet konservatuvarı bağlı bulunmak
tadır. 

Gaziantep şehrinin merkez olduğu Ga
ziantep ili Hatay. Adana, Kahramanma
raş, Adıyaman. Şanlıurfa ve Kilis illeriyl e 
çevrilmiştir. Ayrıca güneyden de Suriye 
ile komşudur. Araban, islahiye, Karga-

mış, Nizip. Nurdağı . Oğuzeli. Şahinbey . 

ŞehitkamiL Yavuzeli adlı dokuz il çeye ay
rılmıştır. 6216 km 2 g eniş liğ i ndeki Ga
ziantep ilinin 3 Haziran 1995 tarihinde 
tesbit edilen yeni sınırları içerisinde 1990 
sayımının sonuçlarına göre 1.009.594 nü
fus yaşamaktaydı. Nüfus yoğunluğu ise 
162 idi. 

Diyanet işleri Başkanlığı ' na ait 1995 
y ılı istatistiklerine göre il ve il çe mer
kezlerinde 265. bucak ve köylerde 609 
olmak üzere Gaziantep 'te toplam 874 
cami bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Hikmet Turhan Dağl ı oğl u . Anlep t•e Anlep 
Kalöi. Gaziantep 1930: IS inci Cunılıuriyel 
Yil inda Gaziantep: 1938 !baskı yeri ve ta rihi 
yok ! : Sa kir Sabri Yener. Gaz iantep Kitabe leri. 
Gaziantep 1958: Mustafa Güzelhan. Ay1nlab 
Tarilı inclcn No ll ar. Gaziantep 1959: Gadan tep 
Kcnl Biilünii ilı<ız . il ler 13aııkasıl. Ankara 1972: 
Gazian/ep /(en / Biilünii Analilik Etüdleri Jlı;ız . 

iller f3aııkası ı. !bask ı yeri ve tari hi yok! : İbra 
him Küçükdağ , "Gaziantep 'te Kasac ıl ı k ", Ga
ziantep Kiillür Dc1gisi. ll / ı 4. Gazian tep 1958. 
s. ı 7 · ı 8; Ejder Kalelioğl u. "Gazian tep Yöre 
si nele Yerleşme, Meskenler, Nüfus ve Eko
nomik Faali ye tl er ", DTCFD. XXVIII / 3·4 ı 19771. 
s.79-98. w 

M METi N T UNC'E l. 

GAZİANTEP MEVLEViHANESİ 

Sancak beyi 
Türkmen Mustafa Ağa tarafından 

XVII . yüzyılda yaptırılan 
Mevlevi tekkesi. 

Gaziantep Şahinbey merkez ilçesi Koz
luca mahallesi Buğday Arastası. Kozlu
ca ve Şehit caddeleri arasında yer almak
tadır. Günümüzde MevlevThane (Tekke) 
Camii (Mustafa Ağa Camii ) olarak bilinen 
Gaziantep (Ayı ntab) MevlevThanesi. Gü
neydoğu Anadolu bölgesinin en büyük 
MevlevT zaviyelerindendir. 

1045 ( 1635) tarihli Gaziantep şer'T 

mahkeme sicil kayıtlarıy l a vakfiyesinde
ki "mevlevThane-i cedTd " ifadesinden. 
mevlevihanenin yerinde daha önce, muh
temelen Şeyh Şaban Dede'nin lö ı 03 ı 1 

ı 6221 türbesinin bulunduğu yerde başka 
bir mevlevThanenin var olduğu anlaşıl

maktadır. Kervan yolları kavşağında yer 
aldığından bir menzil zaviyesi niteliğini 

taşıyan mevlevihane, semahanenin cüm
le kapısı üzerindeki Farsça ta'lik kitabe
ye göre 1 048'de ( 1638) Ayıntab sancak 
beyi Türkmen Mustafa Ağa b. Yüsuf ta
rafından yaptırılmıştır. Kitabenin tarih 
mısraı aynı zamanda Meşnevfnin ilk 
mısraıdır. Evliya Çelebi bunun Mevlana 
Celaleddin-i Rümi'nin bir kerameti oldu-

GAZi ANTEP MEVLEViHAN ESi 

ğu nu söyler. 1 050 ( 1640) yılında düzen
lenen vakfiyesine göre Mustafa Ağa. 

mevlevihaneye Şaban Dede'nin oğlu post
nişin Mehmed Dede ile onun soyundan 
gelenlerin şeyh- mütevelli olarak tayin 
ed ilmesi şartını koymuştur. Vakfiyede 
bir semahane. mescid. Şeyh Mehmed 
Efendi'nin ikametine mahsus büyük bir 
oda. dervişler için dokuz hücre ve havuz
lu bahçesi bulunan bir tekke yaptırıldığı. 
iki boyahane. bir un kapanı . yirmi dük
kan. bir ahır ve yirmi adalı hanın tekke
nin gelir kaynakları arasında bulunduğu. 
tekkede imam. müezzin ve mesnevihan 
ile diğer ağırlama görevlilerinin bulun
durulacağı . günlük yemek ve cuma gün
leri pişirilen zerde masraflarının karşı

lanacağı. Konya Mevlana Dergahı'ndaki 
çelebilerin bu düzene karışmamaları . bu
raya sadece Şeyh Mehmed Efendi 'nin 
erkek soyundan gelenlerin postnişin ola
bileceği ve Konya'dan buna ilişkin belge 
verilmesi şartıyla vakfedilmiş olduğu be
lirtilmektedir. 

1675 'te sadece semahane mevcut 
iken cuma hutbelerinin de okunmasına 
başlanmasıyla cami düzenine geçilmiş 

ve bundan sonraki kayıtlarda Mevlevi
hane Camii adı kul l anılmıştır. 1846 yılı 

na ait gelir ve gider cetvelinde mevlevi
hanenin gelirinin 8960, giderinin ise 9093 
kuruş olduğu görülmektedir 1 Konya Mev
lana Müzesi Arşiv i . nr. 52 / li II. Abdül
hamid A lbümleri'ndeki resimde görü
len üç katlı , nakışlı saçaklı selamlık dai
resi. muhtemelen daha küçük olan eski 
selamlığın yerine inşa edilmiştir. Şu an
da mevcut olmayan kitabesine göre se
lamlık dairesi 1304 'te ( 1886 -87) yapıl

mıştır. 1901 ve 1903 yıllarında çıkan iki 
büyük arasta yangınında mevlevThaneye 
ait han ve dükkanlar yandığından post
nişin Mehmed Münib Efendi kendi pa
rasından 130.000 kuruş harcamak sure
tiyle Buğday Hanı ' nı , Tahmis Kahveha
nesi 'ni, bir süpürgeci odasıyla otuz üç 
dükkanı yeniden yaptırarak mevleviha
neye vakfetmiştir. Son cemaat yerinin 
yanındaki duvarda bulunan yüksek sivri 
kemerli çeşme. ta'lik kitabesini bizzat 
yazıp 1324 ( 1906) tarihini düşüren Şeyh 
ismail Hakkı Dede zamanında yapı lmış
tır. 1911 'de mevlevihaneyi teftiş için gön
derilen Ziya Çelebi ile Kastamonu Mev
levihanesi şeyhi Ahmed Remzi Dede'nin 
(Akyü rek) Konya çelebisine gönderdikle
ri rapordan. vakfiyesinde haftada iki de
fa ayin-i şerif icrası şart koşulduğu hal
de uzun zamandan beri bunun yapılma
dığı, sütunların arasında bulunan ve se-
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