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Şehrin çevresinde sanayie yönelik en 
önemli tarım ürünü zeytindi. Zeytin iş

leyen tesisler de şehirde bulunuyordu. 
Özellikle sabun imalathaneleri çok sayı
daydı. Defne tanesi yağından gar sabu
nu yapılıyordu. Esnaf Cumhuriyet döne
mine kadar loncalar halinde teşkilatlan

mıştı. Şehri boydan boya kesen cadde 
ile nehir arasında kalan kısmın orta ye
rindeki çarşı, uzun çarşıdan başlar köp
rüye uzanırdı. Çarşı kuzeye doğru üç pa
ralel cadde ile köprüye ulaşır. en solda
ki uzun çarşının devamı olan cadde üze
rinde kunduracılar. nalburlar, terziler, 
neccarlar (marangoz) ikinci paralel cad
dede tenekeciler, manifaturacılar; sol 
taraftaki handa ise kuyumcu ve tuha
fiyeciler bulunurdu. Attar ve manifatu
racılar çarşısı hububat satılan meydana 
ulaşır. diğer taraftan ikinci bir cadde 
olarak da saraçlar ve köşkerlerle (yeme
nici ) devam ederdi. Sağ tarafta eski el
bise satıcıları. ikinci ve daha geniş cad
dede demirci esnafı. yine sağda bir cad
de üzerinde keçi kılı işleyen esnaf yer 
alırdı. Kefşger esnafının iş yerlerinin bi
timinde çıkrıkçı esnafı , onun önünde sa
ğa açılan cadde üzerinde kilim ve aba 
dokuyan esnaf. paralel üçüncü caddede 
yoğurtçu. peynirci, bakırcı ve bıçakçılar 

vardı. Bıçakçıların karşısında Debbağ

hane Camii ve ardındaki caddede tabak 
esnafı bulunuyordu. Köprü çarşısı denen 
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yerde bakkal. manav, kasap, kebapçı es
nafı karışık olarak yerleşmişti. Asi kıyı
sındaki cadde üzerinde oteller ve kah
vehaneler sıralanmıştı. Hükümet Kona
ğı'na doğru uzanan cadde ise şehrin en 
gözde semti idi. Ayrıca XIX. yüzyılın son
larında şehirde bir iplik fabrikası kurul
muştu. Yine Süveydiye'de bir liman ve 
buradan Antakya'ya kadar bir demiryolu 
yapılmasının ve bunun Anadolu demir
yoluna Halep. Birecik. Urfa ve Mardin'e 
uzatılmasının düşünüldüğü , ancak uy
gun görülmediği bilinmektedir. 1870'te 
Antakya-iskenderun şose yolunun yapı
mı, 1872'de de iskenderun bataklıkları
nın kurutulması kararı alınmıştır. Cum
huriyet döneminde Asi 'nin mecrası ıs
lah edildiğinde setler sökülmüş, nehrin 
yatağı temizlenmiş . ve değirmenler yı
kılmıştır. 

Antakya ı. Dünya Savaşı sonunda 1918 
. sonbaharında ingilizler tarafından işgal 

edildi, sonra da Fransız idaresine geç
ti. 21 Ekim 1921 Ankara Antiaşması ile 
Fransa. iskenderun sancağı denilen böl
geye idari muhtariyet vermeyi kabul et
ti. Ocak 1937'de Paris ve Ankara'da ya
pılan görüşmelerden sonra iki devletin 
garantisinde Hatay adıyla bir devlet teş
kili kararlaştırıldı. Anayasası Milletler Ce
miyeti'nde hazırlandı ve 29 Mayıs 1937'
de onaylandı. Türkiye garantör sıfatıyla 
S Temmuz 1938'de Hatay'a askeri bir
liklerini soktu. 2 Eylül 1938'de Hatay 
Cumhuriyeti Millet Meclisi açılarak dev
let başkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. 
23 Haziran 1939'da imzalanan antlaş
ma ile Hatay'ın Türkiye'ye katılması ke
sinleşti. aynı gün Hatay Millet Meclisi 
bu doğrultuda karar aldı ve bakanlar 
kurulu yetkilerini Hatay olağan üstü 
temsilcisi Cevat Açıkalın'a devretti ve 
varlığını sona erdirdi. Böylece Hatay vi
layeti ve onun merkezi Antakya şehri 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. 

Cumhuriyet döneminde Antakya hız
lı bir gelişme gösterdi. 1940'ta 28.127 
dolayındaki nüfusu 1980'de 94.992 'ye, 
198S'te 1 07.821'e yükseldi. Bugünkü şe
hir Asi nehrinin her iki yakasında ve her 
doğrultuda yatay ve dikey bir şekilde 
büyümektedir. 

Antakya şehrinin merkez olduğu Ha
tay ili. kuzeyde Adana ve Gaziantep ille
ri ile komşudur; doğuda ve güneyde Su
riye toprakları, batıda da Akdeniz kıyı

ları ile çevrilmiştir. Merkez ilçeden baş
ka Altınözü. DörtyoL Erzin. Hassa. isken
derun. Kırıkhan. Reyhanlı, Samandağı ve 
Yayiadağı adlı dokuz ilçesi, yirmi beş bu-

cağı, 383 de köyü vardır. Diyanet işleri 
Başkanlığı' na ait 1989 yılı istatistikleri
ne göre Hatay'da il ve ilçe merkezlerinde 
176, kasaba ve köylerde ise 497 olmak 
üzere toplam 673 cami bulunmaktadır. 
5603 km 2 genişliğindeki Hatay ilinin 
1985 sayımına göre nüfusu 1.002.252. 
nüfus yoğunluğu ise 18S'tir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

BA. TD, nr. 107, 397, 422, 454, 497, 1040 ; 
TK, TD, nr. 36, 556; Antakya Şer'iyye Sic il 
Defteri, Antakya Müzesi, nr. 1 ; Haleb Konso· 
los/uğu Muhabereleri, Paris Archives Nationa· 
les, Aff. Etr. , B 1, nr. 76 ve müteakip ciltler; 
iskenderun Konsolosluğu Muhabereleri, a.y., 
nr. 98-99; Kurtubf. Tefsir, Xl, 24 ; XV, 14; 
ibnü'I-Esir. ·el -Kamil, ı , 325, 331-332, 367-
387, 438, 474 ; Makrizi. Kitabü 's-Sülük, Süley· 
maniye Ktp. , Fatih, nr. 4377, 1, tür.yer. ; İbnü'I
Adim, Buğyetü'qaleb min tarfl]i Haleb (nşr. 
Fuat Sezgin). Stuttgart 1986, s. 145; a.mlf .. 
Zübdetü'l·haleb (nş r . Sami ed-Dehhan). Dı· 

maşk 1951-68, 1-111 , tür.yer.; İbn Fazlullah ei
Ömeri. MesiWkü'l-ebsar (nş r. Fuat Sezgin), 
Frankfurt 1408 / 1988, tür. yer.; Kati b Çelebi, Ci
hannüma, istanbul 1'145, s. 595 vd. ; Evliya 
Çelebi, Seyahatname, lll , 52·56 ; J. B. Tavernier, 
Les Six Voyages de Turquie en Perse et aux 
lndes (nşr. S. Yerasimos), Paris 1981 , 1, 205· 
206; M. G. Robinson, Vayage en Palestine et 
en Syrie, Paris 1838 ; Cuinet, ll, 193·197 ; Elma
lılı . Hak Dini, V, 3267 ; VI , 4015, 4017; Cl. Ca
hen. La Syrie du /'lord a l'epoque des Croisa· 
des et la Principaute Franque d'Antioche, Pa· 
ris 1940 ; P. K. H itti. Tarif] u Süriye ve Lübnan 
ve Filistin (tre Core Haddad -Abdülkerlm Ra

fik}, Beyrut 1959, J.ll , bk. index; G. Downey, A 
History of Antioch in Syria f rom Seleucus to 
the Arab Conques t, Princeton 1961; W. Heyd, 
Yakmdoğu Ticaret Tarihi (t re. Enver Ziya Ka
ral) Ankara 1975, bk. indeks ; Ali Sevim. Suriye 
ve Filistin Selçuklulan Tarihi, Ankara 1983, 
bk. indeks ; S. Runciman. Haçlı Seferleri Tarihi 
(tre Fikret l ş ılta n ) , Ankara 1986-87, 1-111 , b k. in
dex; Streck, "Antakya", iA, ı , 456-459; a.mlf.
H. A. R. Gibb, "Antakiya", E/2 (İng.). 1, 516-
517; a.mlf.ler, "A nta:ki.yye", U D Mi, lll, 434-
436; J. Hansman, "Antioch", E Ir., ll, 124-125. 

L 

Iii HALİL SAHİLLİOGLU 

ANTALYA 

Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Aynı adı taşıyan körfezin kuzeybatı 

ucunda yer alan şehir, Antalya ovasının 
denize dik yarlarla inen 30 m. yük
seklikteki düz zemini üzerinde kurul
muştur. Tabii zenginliklerinin yanı sı

ra tarihi geçmişi ile de bölgenin önem
li bir turistik merkezidir. Şehrin ismi. 
Bergama Kralı ll. Attalos'un adına da
yanmaktadır. Antik çağlarda Attaleai 
adıyla anılan şehir. Atalia Adalia, Orta
çağ Batı kaynaklarında Satalia. Arap ve 



Türk kaynaklarında ise Antaliyye, Adai
ya şeklinde geçer. 

Tarih. Anadolu'nun en eski yerleşme 
bölgelerinden biri olan Antalya yöresinin 
tarihi, insanlığın Anadolu 'da görülmeye 
başladığı çağiara kadar uzanır. Antal
ya'nın ise bu bölgede tabii bir deniz üs
sü arayan Bergama Kralı ll. Attalos ta
rafından eski bir şehrin bulunduğu yer
de yeniden kurulduğu kabul edilir. ll. At
talos 'un burada bir şehir kurmak zo
runda kalması, bölgenin en gelişmiş şe
birlerinden olan ve Antalya ' nın doğu

sunda bulunan Side'nin (Arap ve bazı 

Osmanlı kaynaklarında Eski Antalya) Ro
ma hakimiyetinde olmasına bağlanır. 

XVI. yü zyiiın ilk ya rı s ınd a Antal ya' nın mahallelerini göste· 

ren belge (BA, TD, m. 166, s. 575ı 
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Milattan önce ı. yüzyıl başlarında Ber
gama Krallığı toprakları Romalılar"a ge
çince Antalya ve civarındaki limanların 

çoğu korsanların (Pamphylia korsanları ) 

nüfuzu altına girdi. Bölgeyi korsanlar
dan temizleyen Roma Konsülü P. Servi
lius şehirde Roma hakimiyetini sağladı 
ve surları tahkim ettirdi (m ö 79). Ro
ma idaresinde Antalya giderek gelişti 

ve önemli bir ticaret merkezi haline gel
di. Bizans hakimiyeti döneminde de Ak
deniz'in faal bir limanı olma özelliğini 

sürdürdü. Hatta bu özelliği sebebiyle 
daha VII. yüzyıldan itiparen Arap akın
Iarına uğradı. 860'ta, Halife Mütevek
kil'in donanma kumandanı Fazi b. Kar in 
şehri ele geçirdi. Ancak bu hakimiyet 
uzun sürmedi. Türkler'in Anadolu'ya fet
hi sırasında Süleyman Şah burayı aldı 

ve şehir 11 03'e kadar Selçuklular"ın ha
kimiyetinde kaldı. 11 03'te Bizans impa
ratoru Alexis Komnenos ·un kuwetleri 
tarafından geri alındı. Bundan sonra Bi
zans ve Türkler arasında birkaç defa el 
değiştirdi. 1120'de Yoannis Komnenos 
burayı tekrar Bizans hakimiyeti altına 

aldı. Bu sıralarda şehir önemli bir ithalat 
ve ihracat limanı durumunda olup Av
rupa ve Mısır ticaret gemilerinin uğrak 
noktasıydı. Bu sebeple Antalya· da Bi
zans hakimiyeti döneminde de bir müs
lüman tüccar kolonisi mevcuttu. ll. Haçlı 
Seferi sırasında bir müddet Haçlı kuwet
lerine üs vazifesi gördü ( ı I 48). 1181 ·de 
ll. Kılıcarslan'ın bu önemli ticaret mer
kezini geri alma teşebbüsü başarılı ola
madı . Latinler'in istanbul 'u zaptından 
sonra Bizans imparatorluğu taksim edi
lince bu sefer Aldobrandini adlı bir ital
yan'ın eline geçti. Ardından ı. Gıyased

din Keyhusrev kaleyi kuşattı ise de Kıb
rıs 'tan yardım gelmesi yüzünden burayı 
zaptedemedi, ancak abluka altına aldı. 

Nihayet 5 Mart 1207'de Latin idaresin
den memnun olmayan Rumlar"ın da des
teği ile fethi gerçekleşti rdi. Mübarizüd
din Ertokuş'u valiliğe ve subaşılığa ge
tirdiği gibi şehre bir kadı. imam. mü
ezzin. hatip tayin etti; ayrıca kalenin 
surlarını onarttı ve bir de mescid yap
tırdı. 

"Uç, hudut şehri" anlamında Darü's
sagr unvanını taşıyan Antalya · nın bu de
fa ki zaptı, buraya yavaş yavaş bir Türk
islam şehri hüviyeti kazandırmaya baş
ladı; ayrıca iktisadi ve ticari gelişmeye 
de yol açtı. Kıbrıslı Latinler"le yapılan ti
caret antiaşması bu gelişmede önemli 
rol oynadı. Ayrıca Antalya Limanı Selçuk
lu deniz kuwetleri için de önemli bir üs 
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durumuna geldi. Ancak bir süre sonra 
Kıbrıs kralının da desteği ile şehirdeki 
yerli hıristiyan ahalinin çıkardığı isyan 
sonucu Antalya 1212'de Kıbrıslılar'ın eli
ne geçti ; fakat 22 Ocak 1216'da izzed
din Keykavus tarafından yeniden fethe
dilerek valiliği tekrar Mübarizüddin Er
tokuş ' a verildi. Kale onarıldı. birtakım 

iktisadi tedbirler alındı. eski rıhtım ve 
mendirekler tamir edildiği gibi bir de 
tersane kuruldu. Böylece şehir aynı za
manda Selçuklular' ın Akdeniz donanma
sının merkezi oldu ve buradaki valiler 
de "melikü's-sevahil". "emirü's-sevahil " 
olarak anıldılar. Hatta bu lakap. daha 
sonra buraya hakim olan Tekeoğulları·
nın beyleri için de kullanıldı. 

Antalya ve civarı . Selçuklu Devleti 'nin 
zayıflaması üzerine Isparta ve Teke böl
gesine hakim olan Hamidoğulları'nın eli
ne geçti. Ebü'l-Fida ' nın kaydettiğine gö
re. Hamid Türkmenleri'nin beyi Feleküd
din Dündar Bey, gezmek için kale dışı
na çıkan Antalya hakiminin esir düşme
si üzerine şehri zaptetmişti. Dündar Bey 
daha sonra Antalya ' yı kardeşi Yü n us 
Bey'e verdi ve böylece Hamidoğulları '

nın Teke kolu ortaya çıkmış oldu. Yünus 
Bey'den sonra oğlu Mahmud Bey An
talya'da hüküm sürmeye başladı. Mah
mud Bey, 1324 'te iıhanlılar ' ın Anadolu 
valisi Demirtaş'ın önünden kaçan ve An
talya'ya sığınan amcası Dündar"ı Moğol
lar'a teslim ederek ölümüne sebep ol
du. Ancak üç yıl sonra Demirtaş Mısır"a 
iltica edince. onunla iş birliği yapan Mah
mud Memlük sultanına sığınmak zorun
da kaldı. Antalya bu defa Mahmud 'un 
kardeşi istanoz (Korkud-ili ) Emiri Hızır 
Bey'in eline geçti. Bu arada ibn Battü
ta 1332 ·de Antalya 'ya gelerek o sırada 
hasta olan Hızır Bey'i ziyaret etmişti. Da
ha sonra Antalya 'ya sahip olan Mübari
züddin Mehmed Bey, Kı brıslı Latinler'le 
amansız bir mücadeleye gi rişti. Bunun 
üzerine Kıbrıs Kralı Pierre, 24 Ağustos 
1361'de şehri ele geçirerek Tekeoğulla
rı ' nı geriye çekilmeye mecbur etti. Meh
med Bey'in Antalya'yı tekrar ele geçirme 
teşebbüsleri uzun mücadeleler sonunda 
başanya ulaştı ve 14 Mayıs 1373 'te bu
raya yeniden hakim oldu. Osmanlı kay
naklarında Teke Bey olarak geçen Meh
med Bey'den sonra bir müddet daha Te
keoğulları' nın hakimiyetinde kalan şl?

hir. nihayet Yıldırım Bayezid tarafından 
zaptedilerek muhafızlığı Firuz Bey'e ve
rildi. Ankara Savaşı · ndan 1 14021 sonra 
eski Antalya hakimi Mehmed Bey' in oğ
lu Osman Çelebi. Karamanlılar"ın yardı-
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mıyla burayı tekrar ele geçirmek iste
diyse de Osmanlılar ' ın Teke Karahisarı 
subaşısı Hamza tarafından yakalanarak 
öldürüldü (Ocak 1423). Bundan sonra An
talya ve merkezi olduğu Teke-ili'nde Os
manlı hakimiyeti kesin olarak sağlandı. 

Osmanlı döneminde Antalya son bir 
defa daha yabancı saldırısına uğradı. 

Uzun Hasan'a yardım maksadıyla hazır
lanan, ancak gerçek hedeflerinin Os
manlı ticaretine darbe vurmak olduğu 
anlaşılan bir Haçlı donanması , 1472'de 
Antalya üzerine yönelerek burayı kuşat

tı. Limanı koruyan zincir kırıldı, şehrin 

dış mahalleleri yakıldı ve eşya depola
rındaki baharat ve kıymetli kumaşlar 

yağmalandı; ancak surlar aşılamadı ve 
Haçlı donanınası geri dönmek zorunda 
kaldı. 

Osmanlı hakimiyeti döneminde Teke
ili adlı sancağın merkezi olan Antalya'da 
Osmanlı hanedanına mensup şehzade
ler de idareci olarak bulundular. Nite
kim Yıldırım Bayezid Teke-ili'ni oğlu fsa 
Çelebi'ye vermişti. Ayrıca ll. Bayezid 'in 
oğlu Korkut, Teke sancağı beyi olarak 
1502'den 1509'a kadar Antalya'da otur
muş ve saltanat mücadelesini buradan 
sürdürmüştü . Bu mücadele esnasında 
bir ara Mısır'a geçmiş, ancak daha son
ra yeniden Antalya'ya dönmüş, tam bu 
sıralarda Teke bölgesinde patlak veren 
Şahkulu Baba Tekeli İsyanı ile uğraş
mak zorunda kalmıştı. Şahkulu isyanı 
Teke-ili . bölgesinde, dolayısıyla Antal
ya yöresinde büyük tahribata yol açtı. 

Kıbrıs harekatı sırasında , 19 Haziran 
1 S70'te Kaptanıderya Piyale Paşa ve La
la Mustafa Paşa birkaç parça gemi ile 
buraya gelerek asker sevki için Antalya 
iskelesi'nin müsait olup olmadığını kont
rol ettiler (BA, KK, Ruus, nr. 221, vr. 3h ). 

Kıbrıs'ın fethinden sonra ise Osmanlı
lar'a karşı koyan Kıbrıslı hıristiyanların 

300 kadarı adadan sürülerek Antalya'ya 
iskan edildi. XVII. yüzyılın ortalarında 

devletin içinde bulunduğu karışık du
rumdan faydalanmak isteyen ve Abaza 
Hasan Paşa isyanını fırsat bilen muta
sarrıf Körbey Mustafa Paşa ' nın isyanı 

şehri de etkisi altına aldı. İsyanı bastır
mak üzere Antalya'ya karadan ve deniz
den kuwetler sevkedildL Nihayet Körbey 
Mustafa'nın Antalya halkı tarafından 

hükümet kuwetlerine teslim edilmesiy
le isyan bastırılmış oldu (1659) . Bundan 
sonra XIX. yüzyıl başlarına kadar şehir
de önemli bir hadise meydana gelme
di. Ancak ll. Mahmud döneminde, da
ha önce öldürülen Kadı Abdurrahman 
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Atabey Armağan Medresesi"nin 112391 günümüze ulasa

bilmis olan taçkapıs ı 

Paşa'nın mallarını geri vermeyen müte
sellim* İbrahim Bey'in Antalya Kalesi'ne 
kapanması üzerine buraya kuwetler sev
kedildL Antalya denizden ve karadan ku
şatıld ı. sonunda şehre girilerek İbrahim 
Bey yakalanıp öldürüldü. Şehir ve civarı 
29 Nisan 1919'da Mondros Mütarekesi 
uyarınca İtalyanlar tarafından işgal edil
di. İki yıl kadar süren bu işgal, 1 Hazi
ran 1921'de İta lyanlar'ın şehri boşalt
maya başlamasıyla sona erdi. Antalya 
Cumhuriyet döneminde aynı adlı ilin 
merkezi oldu. 

Ekonomi, Nüfus, Fiziki ve Kültürel Yapı. 

Antalya Bizans döneminde Batı'ya açık 
bir liman durumundaydı ve bilhassa Ve
nedikli tüccarlar burada faaliyet göste
riyorlardı. Hatta Venedikliler Selçuklu 
hakimiyeti sırasında da hiçbir güçlükle 
karşılaşmadan ticari faaliyetlerini sür
dürmekteydiler. Onların ilgisini buraya 
çeken husus, Mısır ile Antalya arasında
ki ticari trafiğin yoğun olması idi. Ger
çekten eski çağlardan beri Mısır ile olan 
ticaret çok canlıydı. Mısır'dan baharat, 
keten, şeker gibi maddeler Antalya 'ya 
geliyor, oradan da meşe palamudu, kit
re zamkı, şap, kereste, zift gibi sanayi 
malları dışarıya gönderiliyordu. Ayrıca 
Batı ile olan ticaret dolayısıyla Antalya 
pazarlarında Avrupa malı kumaşlar da 
bulunuyordu. Bu pazarda özellikle Ve
nedikli ve Cenevizli tacirler önde geliyor
du. Floransalı Bardi ailesi. ticaret mak
sadıyla limana gönder0ikleri gemileri için 
% 2 gümrük vergisi ödüyor, çıkışta ise 
vergi vermeme imtiyazını elde etmiş bu
lunuyordu. Buna karşılık Kıbrıslı tüccar
lar. hem giriş hem de çıkış için % 2, 
simsariye olarak da yine % 2 vergi öde
mekle mükellef idiler. Selçuklu ve Teke
oğulları döneminde Antalya'nın iktisadi 
hayatında esnaf kuruluşlarının ve ahi
lerin önemli rolleri olmuştur. İbn Battü
ta buraya geldiğinde kalabalık bir ahi 

topluluğu ile karşılaşmış ve bir ahi za
viyesinde gecelemişti. 

Ancak Bizans idaresindeki Antalya fi
ziki yönden pek gelişme gösteremedi. 
Şehir Helenistik dönemde limanı kuşa
tan ve doğuya doğru uzanan kesimde 
iken daha sonra güneydoğudaki geniş 
alan surlarla çevrilerek şehre katıldı. X. 
yüzyılda ise kara tarafına ikinci bir sur 
yapılarak şehrin gelişmesi ve yapılaş

ması sağlandı. Böylece liman ve çevresi 
bir iç kale durumunda kaldı ve idareci
lere ayrıldı. Tersaneyi kuşatan tarafta 
ikinci bir duvar i nşasıyla, tersane arka
sındaki Ahi Yüsuf Mescidi merkez ol
mak üzere bir yerleşme şeri di ortaya 
çıktı. Selçuklu dönemi Antalya'sı. burayı 
etraflı şekilde anlatan Arap seyyahların 
ifadesine göre. etrafı üç kat surlarla 
çevrili, bağlık bahçelik, marnur bir şehir
di ve ticaret limanı olması sebebiyle et
nik bakımdan karışık bir nüfusa sahip
ti. Şehirde asıl unsuru meydana getiren 
Türkler'in yanı sıra Arap tüccarlar, Rum
lar. yahudiler ve Avrupalı tüccarlar da 
bulunuyordu. Bu etnik gruplar. duvar
larla çevrilmiş birbirlerinden ayrı ma
hallelerde oturuyorlardı. Dış mahallele
r in birinde, muhtemelen şehrin kuzey 
kesiminde yabancı tüccarlar ikamet edi
yor ve bunların bulundukları mahalleye 
Mina deniyordu. Şehrin esas kısmında 
yani !imanın güneydoğu, batı ve kuzey
doğusunda Türkler, sur içinde ayrı bir 
mahallede ise yahudiler bulunuyordu. 
Güneydoğudaki bölümde Rumlar otu
ruyor. pazar ve çarşılar Türk kesiminde 
yer alıyordu. 

Selçuklu döneminde surlarla çevrili ka
palı bir şehir olan Antalya Osmanlı dö
neminde fiziki yönden gelişerek sur dı
şına doğru yayılmaya başladı. Çarşı ve 
pazarların sur dışında yer alması bu ge
lişmeyi yönlendirdi. Muharrem 859 (Ocak 
1455) tarihli Tahrir Defteri'nde sadece 
Ahi Kızı. Ahi Yüsuf ve Çoban Ali mescid
leri mahalleleri kaydedilen ve diğer ma
hallelerine yer verilmeyen Antalya · da, 
bu sıralarda. gelirleri çeşitli vakıflara ait 
en az 100 dükkan bulunuyordu. Defter
de vakfı bulunan eserler arasında, Hacı 
Balaban Mescidi ve Medresesi. Teke Bey 
Türbesi, Arap Reis Mescidi, Liman Mes
cidi, Ahi Yüsuf M escidi dikkati çeker. Ay
rıca şehirde dört zaviye bulunmaktay
dı ve bazı kilise vakıfları da yeniden ih
ya edilmişti (BA. MAD, nr. 14, s. 406-41 3. 

427) XVI. yüzyılın ilk yarısında ise şehir
de yirmi iki müslüman, iki gayri müs
lim mahallesi vardı . Antalya bu s ı ralarda 



orta büyüklükte bir şehir durumunday
dı. Mevcut yirmi iki müslüman mahalle
sinin hemen hepsi de bir cami, mescid 
veya imaretin çevresinde teşekkül et
mişti. Şehirde Cami-i Atik, Cami-i Ce
did ve Bali Bey Camii adlarını taşıyan üç 
cami, on sekiz mescid, bir imaret bir 
muallimhane, dört hamam vardı. Ma
halleler arasında en kalabalık olanları, 

eski mahallelerden Ahi YOsuf Mescidi 
mahallesi, Temürcü Süleyman Mescidi 
mahallesi, Hacı Balaban Mescidi mahal
lesi, Mukbil Ağa Mescidi mahallesi. Ca
mi-i Cedid ve Atik mahalleleri. Baba Do
ğan Mescidi mahallesi. Bali Bey Camii 
mahallesi idi. Ayrıca Karatay Mescidi 
mahallesi, Halaç Kara Mescidi mahalle
si, Limon (Liman) Mescidi mahallesi, Tuz
cu Mescidi mahallesi, Ahi Kızı. Çoban Ali 
mescidleri mahalleleri. Kara Paşa ma
l:ıallesi ve Hacı İlyas mahallesi diğer 
önemli mahalleleri teşkil ediyordu. Şe
hirdeki hıristiyan ve yahudilerin de ayrı 
mahalleleri bulunuyordu. Bu sırada An
talya'da 2800 dolayında müslüman, 600 
kadar da hıristiyan ve yahudi nüfus mev
cuttu. Şehirdeki hıristiyanların çoğu ka
lenin tamiri ve bakımı hizmetiyle yü
kümlü olup bunun karşılığında her çe
şit vergiden muaf tutulmuşlardı (BA, 

MAD, nr. 257), Ayrıca müstahkem kale-
. sinde 123 muhafız vardı (BA, TO, nr. ı 66, 

s. 575-59 1 ). XVI. yüzyılın son çeyreğinde 
ise Antalya sur dışına taşan gelişmiş bir 
şehir durumundaydı. Nitekim 1 S88 ·de 
şehirde otuz dokuz müslüman, iki gayri 
müslim mahallesi 4000'i aşkın nüfusu 
barındırıyordu . Bu nüfusun 3SOO kada
rını müslümanlar. diğer kısmını ise hı
ristiyan ve otuz kişiden ibaret yahudiler 
teşkil ediyordu. En kalabalık mahallele
ri XVI. yüzyılın başlarındaki durumlarını 

koruyorlardı. 1588'de cami sayısı değiş
memekle birlikte mescidler yirmi doku
za yükselmiş ve yeni kurulan mahalleler 
de bu mescidlerin çevresinde yer almış
tı (TK, TD, nr. ı07 , vr. 2a- ı2b; TK, TO, nr. 
567, vr. ı b-J4a). 

Antalya Osmanlılar döneminde de ti
cari önemini korudu. Antalya Limanı Mı
sır ve Suriye'den gelen ticaret mallarını 
Bursa'ya ileten yolun üzerinde önemli 
bir merkez olma özelliğini XVI. yüzyıl 

sonlarına kadar devam ettirdi. İsken
deriye ve Trablusşam limaniarına gelen 
Hint malları buralardan Antalya'ya yol
lanıyor. oradan Batı Anadolu ve İç Ana
dolu'yu kateden iki yolu takip ederek 
Bursa'ya ulaşıyordu . Aynı şekilde Ana
dolu malları yine bu yollarla Mısır ve Su
riye, hatta Avrupa ülkelerine gönderili
yordu. XV. yüzyılda, Antalya mukataa·
larını gösteren bir deftere göre, Mısır 

ve Suriye limanlarından gelen baharat, 
şeker ve kumaş boyalarma karşılık ke
reste, demir. zift, Ankara sofları. pamuk
lu dokumalar. ibrişim gibi Anadolu mal
ları ihraç ediliyordu. 1476-1477' de An
talya iskelesi gümrük gelirleri Finike is
kelesi'yle birlikte 4SO.OOO akçeye ulaşı
yor. müslüman tüccarlar ile haraçgü
zar• tüccarlarından % 4, haraçgüzar 
olmayan yabancı tüccarlardan ise % S 
gümrük resmi alınıyordu (BA, MAD, nr. 
7387, s. 86-87). Özellikle Sursalı müslü
man tüccarlar bu ticarette önde geliyor
du. Bu faal ticaret XVI. yüzyılda da sür
dü. Nitekim XVI. yüzyılın başlarında An
talya iskelesi gümrük gelirleri 206.667 
akçeye, ihtisab • gelirleri 15.000 akçe
ye, pazar ve kantar vergileri ise 4S.OOO 
akçeye ulaşmış bulunuyordu. 

Ancak önce Mısır'ın, ardından da Ro
dos'un alınması sonucunda Mısır ile is
tanbul arasındaki doğrudan ticaret yo
lunun devreye girmesi, bu faal ticaret 
yolunun yön değiştirmesine sebep oldu. 
Fakat yine de Antalya yolu bir süre da
ha ticari faaliyetini ve önemini sürdür
dü. Nitekim 1560- 1 S61 tarihli Antalya 
gümrük defterine göre Mısır ve Suriye'
den ticari mal taşıyan gemiler limana 
yanaşarak şeker, baharat ve esir getiri
yorlardı. Ayrıca buradan halı , kilim, ku
ru meyve, deri, kaşık. pamuklu doku
malar gibi Anadolu malları da ihraç edi-
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liyordu. Bu sırada altınışı aşkın irili ufak
lı gemi limana giriş çıkış yapmıştı (BA, 

MAO, nr. 102 ). Ancak XVI. yüzyılın sonla
rında Osmanlı Devleti'nin dünya ticaret 
yollarının dışında kalması, dolayısıyla 

Hint ticaret yolunun değişmesi ile Antal
ya Limanı Hint ticaretindeki eski önemli 
fonksiyonunu kaybetti. 

XVII. yüzyılda Antalya büyük kısmı ile 
surlar dışına taşmış büyükçe bir şehir 
durumundaydı. Nitekim Evliya Çelebi bu
rayı, kale içinde dört, dışında ise yirmi 
dört mahallesi bulunan büyük bir şehir 
olarak tanıtır. Ayrıca kale içinde 3000 
kadar kiremit örtülü evin mevcut ol
duğunu belirtir ki bu rakamı şehrin ta
mamı için kabul etmek daha doğru ol
sa gerektir. Bu rakama göre şehirde 
10-1 S.OOO kişinin yaşadığı söylenebi
lir. Yine Evliya Çelebi'ye göre, 600'ü ka
le içinde, SOO'ü de kale dışında olmak 
üzere 1100 dükkan mevcuttu. Bu sıra
larda şehirde beşi kale içinde olan on 
bir cami, birçok mescid, yedi medrese, 
on yedi sıbyan mektebi, yedi tekke. se
kiz hamam ve birçok han bulunuyordu. 
Şehrin müstahkem kalesinden övgüyle 
bahseden Evliya Çelebi burada 1 SO müs
lüman, 1 SO de gayri müslim muhafızın 
görev yaptığını , şehir halkının ticaretle 
uğraştığını, limon, turunç gibi narenci
ye mahsullerinin çok meşhur olduğu
nu. limanının mahfuz ve 200 küçük ge
mi alabilecek kapasitede bulunduğunu 
belirtir. 

Antalya XVlll ve XIX. yüzyıllarda fiziki 
bakımdan ve nüfus yönünden fazla bir 
gelişme gösteremedi. 17S4'te avarız* 

tesbiti için yapılan bir tahrir* e göre otuz 
yedi mahalleli, yaklaşık 1 0.000 nüfuslu 
bir şehir durumundaydı. Bu tarihte ara
larında Cami-i Atfk, Karatay. Ahi Kızı, 

Tuzcular, İskender Çelebi. Hacı Balaban, 
Cami-i Cedid, MakbOl (Mukbil) Ağa, Ahf 
YOsuf. Cüllah Kara. Hatib Süleyman, Ba
ba Doğan adlı mahallelerin de bulundu-
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ğu on beş mahallesi sur içinde yer alı
yordu. En kalabalıkları Temürcü Kara. 
Meydan, Şeyh Sinan, Sofular. Takyacı 

Mustafa. Temürcü Süleyman, Sağır Bey, 
Bali Bey, Elmalı, Kızıl Saray adlarını ta
şıyan yirmi iki mahallesi ise sur dışın
daydı. Şehirde 1 SOO kadar gayri müs
lim nüfus bulunuyor, bunların tamamı 
kale içindeki mahallelerde oturuyordu. 
Ayrıca bir kısmı da kale muhafıziiğı gö
revini yapıyordu {BA, Mevkufat Kalemi, 
nr. 29778, s. 1-18). XIX. yüzyıl başlarında 
1 5.000 olarak tahmin edilen nüfusu bu 
yüzyılın sonlarına ait tahminlere göre 
13.000 ile 25.000 dolayında idi. Bu sıra
larda deniz nakliyatı ve ticaretinin ya
pıldığı şehirde başlıca faaliyet hububat. 
çeşitli dokumalar, halı, kilim ve kereste 
ticareti üzerinde idi. Ayrıca Mısır. Suriye 
sahilleri ile olan ticarT bağ limana giren 
çıkan gemiler vasıtasıyla devam etmek
teydi. XIX. yüzyıl sonlarında limanın fa
aliyeti daha da arttı , özellikle Avrupa ile 
olan ticarette artış görüldü. Nitekim 
1889-1890'da, bir yıl zarfında limana 
1042'si Osmanlılar·a ait olmak üzere 
1264 gemi girdi. Yabancı gemiler ara
sında Yunanlılar ve İngilizler' e ait olan
lar başta gelmekteydi. Bu sıralarda. V. 
Cuinet'ye göre. Antalya'da 2000 öğren
ci eğitim görüyor. bir rüşdiye, bir idadT, 
bir kız mektebi ve otuz yedi ilkokul bu
lunuyordu. Ayrıca hıristiyanların da ken
dilerine ait mektepleri vardı. 

Osmanlı idari teşkilatında Antalya'nın 
merkezi olduğu sancak Teke sancağı ve
ya Teke-ili olarak geçmekte ve Anado
lu eyaJetine bağlı bulunmakta idi. An
cak bazı tarihçilerin burası için Antaliy
ye sancağı adını da kullandıkları bilin
mektedir {Tursun Bey, s. 184) Sancak 
XVI. yüzyılda Antalya, Finike. Elmalı. Kaş, 
Karahisar-ı Teke, Kalkanlu adlı altı ka
zadan oluşuyordu . XVII. yüzyılda kaza 
sayısı sekize ulaştı. XVlll. yüzyılda bu 
durumunu koruyan sancak XIX. yüzyıl
da yeni kurulan Konya vilayetine bağ
landı. Bu sırada Teke (Antalya). Elmalı, 

Alaiye, Akseki ve Kaş adlarında beş ka
zası vardı. 

Bugünkü Antalya. 1913'te mutasarrıf
lık olan Antalya Cumhuriyet'in ilk yılla
rında il haline getirildi. 1925-1926'da 
Antalya şehrinde 32.000 kişi yaşıyordu. 
Ancak mübadele antiaşması gereğince 
şehirdeki Rum nüfusun göç etmesiyle 
nüfusta düşüş görüldü. Cumhuriyet dö
neminin ilk sayımı olan 1927 sayımında 
nüfus 17.635 olarak tesbit edildi. Çok 
geçmeden ulaşım imkanlarının gelişme-
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si sonucu şehir yavaş yavaş ekonomi ve 
nüfus yönünden önem kazanmaya başla
dı. 19SO'de 28.000 dolayında olan nüfus, 
bu tarihten sonra hızla artarak 1970'te 
96.000'e, 198S'te 261.114'e yükseldi. 
Antalya 'da özellikle 1960'tan itibaren 
tarıma dayalı ekonomik yapıda bir de
ğişme başladı. Ekonomik hayatta imalat 
sanayii ve ticaretin payı gittikçe arttı. 

Antalya bugün civardan getirtilen mal
ları toplama ve dağıtma işini yüklenen 
bir merkez durumundadır. Şehirde da
ha çok dokuma, yağ, ambalaj malzeme
si, un ve konserve sanayii gelişmiştir. 

Bunların dışında ferro- krom sanayii de 
vardır. Ayrıca şehrin ekonomik hayatın
da turizmin payı gittikçe artmaktadır. 

Antalya· da bugüne ulaşan başlıca ta
rihi yapılar arasında. Yivli Minare Camii 
{Ulucami, XIII. yüzyıl), Ahi Yüsuf Mescidi 
{1249). Bali Bey Camii {XV yüzyıl). Cami-i 
KebTr. Cumanun Camii, Kesik Minare ad
larıyla da bilinen Korkut Camii {XV. yüz
yıl) , Mehmed Paşa Camii {XVI. yüzyıl), 

Müsellim Camii { 1795), Murad Paşa Ca
mii { 1570), Şeyh Sinan Camii {XVII yüz
yıl ). Karatay Medresesi {ı 250). Ulucami 
Medresesi {XIII. yüzyıl) ve Atabey Arma
ğan Medresesi { 1239) sayılabilir. Ayrıca 

Antalya' da Akdeniz Üniversitesi kurul
muştur. Bu üniversiteye bağlı Tıp Fakül
tesi, Ziraat Fakültesi, Turizm işletmeci
liği , Otelcilik Yüksek Okulu ve Meslek 
Yüksek Okulu şehirde faaliyet göster
mektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 
ait 1990 yılı istatistiklerine göre Antal
ya'da il ve ilçe merkezlerinde 300, ka
saba ve köylerde 1142 olmak üzere top
lam 1442 cami bulunmaktadır. 

Antalya şehrinin merkez olduğu Antal
ya ili İçel, Konya, Isparta, Burdur ilieri ve 
Akdeniz sahilleriyle kuşatılmıştır. Merkez 
ilçesinden başka Akseki, Alanya, Elmalı , 

Finike. Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı . Ka
le, K'8ş, Kemer. Korkuteli , Kumluca, Ma
navgat ve Serik adlı on dört ilçeye ve 
otuz üç bucağa ayrılmıştır; sınırları içe
risinde 611 köy bulunmaktadır. 20.591 
km 2 genişliğindeki Antalya ilinin 1985 
sayımına göre nüfusu 891.149, nüfus 
yoğunluğu ise 43'tür. ilin başlıca ekono
mik faaliyetini tarım ürünleri ve özellik
le sebze, meyve, narenciye, muz üretimi 
teşkil eder. Son yıllarda seracılık çok 
gelişmiş olup elde edilen ürünler Orta
doğu ülkelerine ve iç pazarlara sevkedi
lir. Antalya ili tabii güzellikleri, sahilleri, 
mağaraları (Karain, Beldibi, Damlataş). or
man örtüsü. çağlayanları (Manavgat, Dü
den), Antikçağ şehir harabeleri {Aspen-

dos, Kalanoros veya Alanya, Side, Demre 
IHyraJ. Patara, Perge, Termessos), Likya 
mezar anıtları, Roma. Selçuklu ve Os
manlı dönemi eserleriyle önemli bir tu
rizm merkezidir. 
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