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İSKENDERNAME 

(bk. İSKENDER). 

İSKENDERUN 

Akdeniz bölgesinde 
Hatay iline bağlı ilçe merkezi. 

_j 

Aynı adı taşıyan körfezin doğu kenarın
da, Amanos dağlarının dik bir duvar gibi 
yükselen yamacı önündeki kıyı ovasında 
kurulmuştur. Aşılması güç bir engel oluş
turan Amanos dağlarını Belen geçidinde
ki alçalma noktasından yararlanarak aşan 
ve eski çağlardan beri önemini korumuş 
olan bir yolun (Halep-Antakya- İskenderun 
yolu) Akdeniz kıyılarına ulaştığı kesimde 
yer alması şehrin önemini arttırmıştır. 
Şehrin limanının batıda hafif bir çıkıntı 
meydana getiren bir burnun siperinde 
yer alması, eski dönemlerden beri bura
da gemilerin barınmasını kolaylaştıran bir 
başka coğrafi özelliktir. 

İskenderun, milattan önce 333 yılında 
Büyük İskender ' in adına izafe edilerek 
Alexandreia adıyla kuruldu. Şehri kuranın 
bizzat İskender'in kendisi olduğuna dair 
rivayetler bulunmakla birlikte kumandan
larından Antigene tarafından kurulduğu-
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na dair bilgi daha çok kuwet kazanmış
tır. Şehrin yerinde veya yakınında daha 
önce Fenikeliler'in tesis ettiği Myriandus 
şehri bulunuyordu. Myriandus da son
radan yerini alacakolan İskenderun gibi 
İran, Mezopotamya ve Yukarı Fırat hav
zası ürünlerini batıya, Akdeniz dünyası 
ürünlerini ise yakın doğuya sevkeden bir 
liman olarak kullanılıyordu . Büyük İsken
der'in Dara'ya karşı başarı elde ettiği ls
sos savaş alanına yakın bir yerde bulunan 
Alexandreia'yı İskender adına kurulan 
öteki şehirlerden ayırmak için buraya ön
celeri Alexandreia Kata lssos denildi. İs
kenderun'un avantajlı liman özelliklerine 
sahip olmasına rağmen şehrin İskender 
sonrası sahiplerinden olan Selevkoslar' ın 

Antakya'nın limanı olarak Asi ırmağı ağ
zındaki Seleucia Pieria'yı (bu liman günü
m üzde tamamen do! muştur) kullanmış ol
maları şehrin bu dönemde fazla gelişme
diğini gösterir. İskenderun'un gelişmesini 
engelleyen bir başka faktör de çevresin
deki bataklıklardı. Bu bataklıkların sebep 
olduğu bazı hastalıklar yüzünden şehrin 
adı daha sonraki Roma döneminde "Al
exandreia Scabiosa" olarak geçmektedir. 

Roma devrinde İranlılar'ın saldırısına 
uğrayan ve bu arada kalesi tahrip edilen 
(lll. yüzyıl) İskenderun, IV. yüzyıldan son
ra özellikle Akdeniz'in güney sahilindeki 
aynı adı taşıyan şehirden ayırt edilebil
mek için Alexandreia Minor (Küçük İsken
deriye) adıyla anılmaya başlandı. Günü
müzde Batı dillerinde kullanılan Alexan
drette (Fransızca). Alessandrotto (İtalyan
ca) isimlerinin sonundaki küçültme ekieri 
de şehre bu anlamı vermektedir. Esasen 
Araplar'ın kullandığı İskenderüne şekli de 
Ararnice küçü ltme biçiminden ileri gel
mektedir. İskenderun VII. yüzyıl ortala
rında müslüman Araplar'ın hakimiyetine 
girdi. Harap olmuş bulunan kalesi Abbas! 

lskenderun 
Hükümet 
Konağı

Hatav 

Halifesi Vasi~-Billah zamanında İbn EbG 
Duad ~~rafından inşa ettirildi (Ebü'I-Fida. 
s. 255). Islam devrinde Suriye'de meydana 
getirilen beş askeri- idari bölgeden (cü nd) 
biri olan Kınnesrin cündü içinde yer alan 
İskenderun'un bu dönemde de henüz li
man olarak ön plana çıkmadığı anlaşıl
maktadır. Çünkü Araplar da İlkçağ'daki 
Seleucia Pieria Limanı'nın yerini almak 
üzere Asi ağzı yakınında Süveydiye (günü
müzdeki Samandağı) Limanı'nı kurarak 
burayı kullanmaya başlamışlardı. 

Ortaçağ'da İskenderun müslüman 
Araplar'ın elinde devamlı olarak kalma
mış. Doğu Roma ile (Bizans) İslam devlet
leri arasında birçok defa el değiştirmiş
tir. Xl. yüzyılda Büyük Selçuklu toprakla
rına katılan şehir daha sonra EyyGb'iler'e 
geçmiş, I. Haçlı seferleri sırasında 1 097'
de Tankred tarafından zaptedilmiştir. Bu 
dönemde kurulan Antakya Prinkepsli
ği'nin sınırları içinde kalan İskenderun, 
1268'de Memlükler'in Antakya Prinkeps
liği'ne son vermesi üzerine yeniden İslam 
topraklarına katılmıştır. XIV. yüzyılın ba
şında Ebü'l-Fida burayı tenha bir yer ola
rak gösterir. Bu devirdeki Doğu Akdeniz 
limanları hakkında geniş tasvirler yapan 
Sanuto da İskenderun'dan hiç söz etmez. 
Şehrin bu dönemdeki liman faaliyetinin 
sö n ük olması, İskenderun körfezinin batı 
sahillerinde önem kazanmış olan Ayas 
(günümüzdeki Yumurtalık) Limanı'ndan 
dolayıdır. 

İskenderun XIV ve XV. yüzyıllarda Mem
lükler'in H alep valileri, bazan da Dulkadır
lı emirlerinin idaresi altında kaldı. Yavuz 
Sultan Selim'in Mısır seferi esnasında Os
manlı topraklarına katıldı. Osmanlı idaresi 
altına girdiği ilk yıllarda şehir hakkında 
bilgi veren Piri Reis burasını. "Bir alçak 
burnun üzerinde bir harap kal'adır" şek
linde tarif eder. Kanuni Sultan Süleyman 



zamanında bir ara komşusu Payas'ın (Ya
kacık adı da verilir) daha fazla önem ka
zanması üzerine onun rekabetiyle karşı
laşan İskenderun daha sonra Halep şeh
rinin iskelesi haline geldi ve giderek bü
yümeye başladı. XVII. yüzyılda Halep'e 
deniz yoluyla gelen tüccarların ve ticari 
malların çoğu İskenderun'da karaya çı
kardı. Daha güneydeki Lazkiye Limanı bu 
açıdan İskenderun'la rekabet edemez 
hale geldi ve İskenderun bu yörede tek 
önemli liman oldu . Bu yüzyıla ait bilgi ve
ren Katib Çelebi, Halep'in iskelesi olan bu 
şehirde Fransız tacirlerinin hiç eksik ol
madığını yazmaktadır. Cihannümd'daki 
bu bilgi şehirdeki ticari faaliyetin canlılı
ğını ortaya koymaktadır. XVII. yüzyıl orta
larında şehirde tüccarlar tarafından sa
tılan mallar arasında bal mumu, pamuk 
ipliği, ham ipek, ham pamuktan yapılan 
elbiseler sayılabilir. İskenderun Limanı ile 
Fransa'nın Marsilya Limanı arasında canlı 
bir ilişki mevcuttu. Antakya'nın önemli bir 
ihracat maddesi olan mavi boyalı bezleri 
özellikle Marsilya'da fakir halk tarafından 
çok aranıyordu ve bu bezler Marsilya'ya 
İskenderun'dan kalkan gemiler aracılığıy
la gönderiliyordu. 1648 yılında şehre uğ
rayan Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre 
H alep'te ikamet eden Avrupa devletleri
nin balyastarının İskenderun'da vekilieri 
bulunuyordu. Umanda 200 kadar Frenk 
ve müslüman kalyonunu demirlemiş hal
de gördüğünü söyleyen Evliya Çelebi, ka
lesinin harap olduğunu ve bu kaleyi Vezir 
Nasuh Paşa'nın inşaya karar verdiğini, fa
kat tamamlatamadığını zikreder. Surla
rının bulunmayışı İskenderun'u korunma
sız bir şehir halinde bırakıyordu. Bu du
rum, hem yöre tacirlerinin hem de Avru
palı tüccarın korsan tehlikesiyle karşı kar
şıya kalmasına yol açıyordu. H alep- İsken
derun yolunun her zaman güvenceli ol
maması, ayrıca liman çevresindeki batak
lık sorununun halledilememesi gibi se
bepler ve 1822 yılındaki şiddetli deprem 
şehri sarstı. İskenderun Belen'e bağlı bir 
köy durumuna düştü . XIX. yüzyılın son
larına yaklaşırken İskenderun ticaretin
de ve liman faaliyetinde yeniden bir can
lanma görüldü. Bu gelişme, şehrin lima
nının zamanın ölçülerine göre Halep şeh
rine iyi bir yol ile bağlanmış olmasından 
kaynaklanmaktaydı. Aynı dönemde Ku
zey Suriye buğdaylarının ihraç limanı İs
kenderun'du ve Halep'le İskenderun ara
sında 10.000 deve gidip getirdi. Liman fa
aliyeti artınca ( 1890'da limana giren ge
milerin sayısı 600. 1905'te 711 idi) nüfusu 

da çoğaldı (Cuinet'nin 1890 yılı için verdi
ği 6850 nüfus XX. yüzyıl başlarında 8000'e 
ulaşm ıştı). İskenderun Limanı'nın kanuni 
ticareti yanında belgeler bu timanın yasal 
olmayan etkinliklerinden de söz etmek
tedir. Halep Osmanlı Bankası Şubesi'ne 
ait belgeler, 1900 yılında İskenderun Li
manı'ndan ülkeye büyük miktarda sahte 
mecidiye sokulduğunu ortaya koymakta
dır. Aynı şekilde 1. Dünya Savaşı sırasında 
bir türlü önlenemeyen altın kaçakçılığın
da daha çok İskenderun Limanı kullanılı
yordu (Eidem, s. 202, 313). 

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında İs
kenderun'un ihtiyaca uygun liman tesis
lerine kavuşması ve bu timanın demir yo
luyla bağlantısının sağlanması hususun
da teşebbüslere girişildL 1913'te Bağdat 
demiryolundan Toprakkale'de ayrılarak 
İskenderun'a ulaşan şube hattının açılışı 
yapıldı. Ayrıca küçük deniz araçlarının 
yanaşabildiği birtakım iskeleler de inşa 
edildi. Fakat bunu izleyen yıllarda Suri
ye'nin Osmanlı Devleti'nden kopması İs
kenderun Limanı'nın hinteriandını kü
çülttü. Kuzey Suriye ticaret etkinliğinin 
Halep-Hum us demiryolu aracılığıyla 
Trablusşam'a kayması İskenderun için 
önemli bir darbe oldu . 1. Dünya Savaşı 
esnasında altı defa bombardımana uğ
rayan İskenderun harbin sonlarında 9 
Kasım 1918'de İngilizler tarafından işgal 
edildi. 

İtilaf devletleri arasındaki gizli anlaş
maların sonucu olarak 1 O Kasım 1918 ta
rihinde Coutelas adlı Fransız savaş gemi
sinden karaya çıkan ilk Fransız askeri bir
liği İskenderun 'a girdi. 14 Kasım'da da 
asıl Fransız kuwetleri şehre çıkmaya baş
ladı. 12 Temmuz 1919'da İngiliz birlikleri 
İskenderun'dan tamamen çekilerek on
ların yerini Fransız kuwetlerinin alması 
kararlaştırıldı: Ekim 1919'da da Fransız
lar'ın idaresine bırakıldı. 20 Ekim 1921 
tarihinde imzalanan Ankara İtilafnamesi 
sonucunda Fransızlar Adana, Mersin, Os
maniye, Kilis ve Gaziantep'i boşaltmayı 
kabul ettikleri halde İ skenderun'un bo
şaltılmayıp şehre İskenderun sancağı 
adıyla ve Suriye sınırları içinde özel bir 
idari muhtariyet verilmesini kabul ettiler. 

1937 yılında, Suriye ile Fransa arasın
daki müzakereler sırasında Türkiye'nin 
müdahalesiyle İskenderun sancağı yerine 
bağımsız Hatay Devleti kuruldu. İskende
run da merkezi Antakya olan bu devletin 
sınırları içinde yer alıyordu. 1939'da Ha
tay Devleti'nin Türkiye'ye bağlanması 
üzerine İskenderun, merkezi Antakya 
olan Hatay vilayetine bağlı bir kazanın 
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merkezi oldu. Fransız işgali sırasında 
1930 yılına ait rakamlara göre İskende
run'un nüfusu 13.000 kadardı: ilhaktan 
sonraki ilk nüfus sayımında ise ( 1940) 
11 .859 olarak tesbit edildi. İskenderun'
da liman faaliyetinin artması ve şehrin 
büyümesi 1940'1ı yıllardan sonra başladı. 
Anadolu demiryollarının Doğu Anadolu'ya 
kadar uzatılınası İskenderun Limanı'nın 
hinteriandını genişletti. 1945 sayımında 
şehrin nüfusu 18.612'ye ulaştı, 1950'de 
ise 20.000'i aştı. ll . Dünya Savaşı'nın ar
dından birkaç yıl İstanbul ve İzmir'den 
sonra Türkiye'nin üçüncü büyük limanı 
olma özelliğini korudu. 

İskenderun 'un birbirini dik kesen cad de 
ve sokaklarıyla düzgün bir planı vardır. 
Bu plan esas itibariyle 1928 yılında Fran
sızlar'ın yaptığı planı yansıtır. Sahilde, 
palmiye ağaçlarıyla süslü "Akdeniz ti
pi" şehir görünüşündeki Atatürk Bulvan 
(Fransız dönemindeki Boulevard Cayla) 
uzanır. Mareşalçakmak, Beştemmuz 

(Fransız döneminin Marechal Foch cadde
si). Kanatlı caddeleri sahile paralel uzanır. 
Sahile dik olarak inen Kışla, Yavuzsultan
selim, Yenişehir, Şehitpamir, Ulucami ve 
Raifpaşa caddeleriyle Yenicadde ise yu
karıda adı geçen caddeleri keser. Ulucami 
caddesinin Beştemmuz caddesiyle kesiş
tiği alan şehrin canlı iş merkezini oluştu
rur. 

Günümüzde İskenderun önemli bir sa
nayi şehri durumundadır. Gıda, gübre, 
çimento fabrikalarından başka 1970'te 
temeli atılan, 1975'te üretime başlayan 
Türkiye'nin üçüncü demirçeliksanayii (Ka
rabük ve Ereğli'den sonra) İskenderun'un 
ticari hayatında daha büyük gelişmelere 
vesile oldu. Bu fabrikaya 1979'da ikinci, 
1985'te üçüncü yüksek fırın eklenerek ka
pasitesi genişletildi. Sanayi, ticaret ve ula
şım alanındaki hızlı gelişmeye paralel ola
rak şehrin nüfusu da arttı. 1955 'te 46.580 
olan nüfus ilk defa 1975'te 1 OO.OOO'i aş

tı (107.437); 1985'te 152.096'ya, 1990'da 
1 54.807'ye ulaştı, 1997'de de 161.728'e 
yükseldi. Bu nüfus artışına paralel ola
rak şehrin mekan açısından büyümesi 
de sürdü. 
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(ö . 1199/1 785) 

Osmanlı alimi. 
L _j 

İskHip'te doğdu. Adı Yusuf, babasının 
adı Osman olup ayrıca Halimi nisbesiyle 
anılmıştır. istanbul'a yerleşerek Süleyma
niye ve Fatih camilerinde vaiz ve dersi
am olarak görev yaptığı, Cemaziyelewel 
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1199'da (Mart 1785) vefat ettiği ve Top
kapı'da medfun bulunduğu dışında ha
yatı hakkında bilgi yoktur. Eserlerinin in
celenmesinden Arap dili, mantık. tefsir 
ve hadis başta olmak üzere akli ve nakli 
ilimlerde iyi yetişmiş bir alim olduğu an
laşılan iskilibl, bir müfessir olarak ayetle
ri yorumlarken sadece nakle dayanmak
la kalmamış. o dönemde hakim olan ilmi 
ve felsefi birikimden faydalanmış. akli ve 
nakli ilimleri birlikte ele almıştır. 

Eserleri. 1. el-Mevhibetü 'l-ilahiyye 
ve'l-'atıyyetü's-süb]J_aniyye. Müellifin 
en hacimli eseri olup Zilzal süresinden 
N as süresine kadar olan on beş kısa süre
nin geniş tefsiridir. Pek çok rivayetin yanı 
sıra yer yer dil, mantık, kelam ve tasav
vufla ilgili tartışmaları da ihtiva eden ese
rin bir nüshası Ragıb Paşa Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (nr. 198) 2. Neta 'icü'l
efkar ve ~evahirü'l-ezhar. Birçok mu
teber eserin incelenmesi suretiyle telif 
edildiği için bu adın verildiği belirtilen (vr. 
97b) çalışma Bakara süresinin 284. aye
tinin tefsirine dairdir. Ayetle ilgili olarak 
Beyzavl'nin Envarü 't-tenzil'inden yapı
lan iktibasla başlayan risalede müellifin 
dille ve özellikle insan nefsiyle ilgili felse
fi birikiminin değerlendirildiği görülmek-

tedir. Eserin Süleymaniye (Esad Efendi, 
nr. 3667, vr. 95-1 04) ve Köprülü (Mehmed 
Asım , nr. 279) kütüphanelerinde iki nüs
hası mevcut olup Köprülü nüshasındaki 
adı Neticetü'l-fiker şeklindedir. 3. Lisa
nü'l-mantık ii maarifi'n-nutk. Müellif 
bu çalışmasında Eslrüddin ei-Ebherl'nin 
mantığa dair isaguci adlı eserini şerh 
ederek Türkçe'ye çevirmiştir. Eserin Köp
rülü Kütüphanesi'nde (Mehmed Asım, 
nr. 279. vr. 7-21) ve Mill1 Kütüphane'de 
(Mikrofilm Arş ivi [Al. nr. 1629/ 1) nüsha
ları bulunmaktadır. 4. Tuhfetü'l-ihvan. 
Sarfla ilgili Türkçe bir eserdir (Köprü lü 
Ktp .. Mehmed Asım. nr. 279 , vr. 24-38). S. 
Tercem e tü '1-Avamili'l-cedide. Birgivl'
nin nahiv ilmine dair eserinin Türkçe çe
virisidir (Köprülü Ktp. , Mehmed Asım. nr. 
279, vr. 21-24). 
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