OSMANLI DÖNEMINDE ANTAKYA'NIN FIZIKI VE
DEMOGRAFIK YAPISI 709- ~~86o*
Yrd. Doç. Dr. R~FAT ÖZDEMIR**
I - Antakya '~nn Tarihf Geli~im:
"Antakya» kelimesi'nin "örtü" veya ahalt"y~~ ifade etti~i tahmin edilmektedir.
Tarihi Antakya (Antakiya, Ant~och~a) ~ehri, 350 5 ve 370 o4 kuzey
enlemleri ile 350 46 ve 360
do~u boylamlan aras~nda, Asi nehrinin a~a~~~ucundaki münbit ovan~n kenar~nda, denizden 44o m. yükseklikteki Habibü'n-Neccar Da~~'n~n eteklerinde, F~rat havzas~ndan Akdeniz'e, Akdeniz
ve Suriye'den Anadolu'ya giden yollar~n kav~ak noktas~nda kurulmu~,
Türk-~slâm karakterleri bir yerle~im merkezidir.
~ehir, muhtemelen M.Ö. 300 tarihlerinde I. Seleukus taraf~ndan kurulmu~~ve k~sa sürede geli~erek hem Roma ve Iskenderiye gibi kalabal~k
bir ~ehir, hem de önemli bir idare merkezi olmu~tur. Bu durum, Sasaniler'in, Roma ~mparatorlu~u'nu Asya'da zay~flatmak için bir taraftan askeri
harekatlarda bulunurken, öbür taraftan Nesturf Kilitesini bat~dan ay~rma te~ebbüslerine (26o ve 499 senelerinde) kadar sürdü. ~ehir bir taraftan Iran
ordular~= sald~ns~ , di~er taraftan zelzele felâketi (m.s. ilk be~~as~ rda ondan fazla zelzele olmu~tur) kar~~s~nda tahrip oldu. Sasani hükümdan I.
Husmv taraf~ndan tahrip edilen ~ehir, Roma imparatoru Justinyanus taraf~ndan daha küçük ölçekte yeniden kuruldu. Fakat yeni kurulan ~ehir de
askeri alanlardan kurtulamad~. Bu sefer giineyden gelen Müslüman Arap
Ordular~ n~ n taarruzuna maruz kald~~ ve M.S. 6338'de (h. 17) Müslümanlar~ n eline geçti. Bu hâkimiyet M. S. 969 (h. 358)'a kadar sürdü ve bu tarihte
Bizans'~n eline geçti. Bizans hâkimiyeti 1084 m. (477 h.) tarihine kadar
sürdü ve ro84'te tekrar Müslümanlar~n eline geçti. Bu hakimiyet de fazla
Bu makalenin k~sa bir özeti 1-2 Haziran iggo tarihleri aras~nda, Antakya'da, Hatay
Valili~i ile özel Kültür E~itim Merkezi taraf~ndan mü~tereken tertiplenen `L Hayat Tarih
ve Folklor Sempozyumu 'ha tebli~~olarak sunulmu~tur.
** F~ rat üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi, Elaz~~~
Türkiye.
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sürmedi ve bir sene sonra, yani 1085 m. (478 h.)'te, ~ehir, Konya Selçuklu
Sultan~~ I. Süleyman'~ n eline geçti. I. Süleyman'~n vefat~~ üzerine, Selçuklu
Sultan' Melik~ah 1o86 m. (479 h.) ~ehri hâkimiyeti alt~na alarak, Ya~~~Basan'~~ vali tayin etti. Bu Türk hâkimiyeti de 1 o98 m. (492 h.) tarihine kadar sürdü ve bu tarihte Haçl~'lar~n eline geçti. Haçl~~ hâkimiyeti 1268 m.
(666 h.) tarihine kadar sürdü. 1268 tarihinde, M~s~r Memluklar'~ndan Sultan Baybars, ~ehre hâkim oldu. Memluk hâkimiyeti, Yavuz Sultan Selim'in M~s~ r Seferine kadar devam etti. Yavuz Selim'in 1514'te kazand~~~~
Çald~ ran zaferinden sonra, 1515 m. (921 h.) (1517 tarihi de verilmektedir)
Osmanl~~ egemenli~ine geçti. Bu tarihten sonra olu~turulan idari' düzenlemede "Hakb Eyaleti" ne ba~l~~ bir "Sancak" (Liva) haline getirildi. Buraya
tayin edilen "Sancak Beyleri" de Sancak merkezi olarak tesbit edilen Antakya'da oturmaktayd~. Antakya'n~n idari düzenlemedeki yeri her zaman
"Sancak" olarak kalmad~. De~i~ik tarihlerde yap~lan idari taksimatlarda yine "Halep Eyaleti" ne ba~l~~ "Kaza" haline getirilerek idare edilmeye çal~~~ld~. Bu durum, 1918 tarihine kadar sürdü. Bu tarihten sonra ~ngilizler'in
daha sonra da Frans~zlar'~n i~galine u~rad~. 1921'de imzalanan Ankara
Ani/a~mas~~ gere~ince idari muhtariyeti sa~land~. 1937'de ise "Hatay Devleti"
ad~~ alt~nda devlet oldu. 1939 tarihinde ise anavatan Türkiye'ye iltihak etti '
De~i~ik tarihlerde bu ~ekilde el de~i~tiren "Antakya" bugün Türkiye'nin "Hayat Vilayet" merkezidir. Hububat, zeytin, narenciye, ipekböcekcili~i ve dericilik sanayii aç~s~ndan önemli bir merkez durumundad~r.
H-Antakya Karar~~ve Fonksiyonlar~~
Antakya Kal'as~n~n in~a tarihi, ~ehrin kurulu~u kadar eski olmal~d~ r.
Muhtemelen M.Ö. 300 tarihlerinde ~ehri kuran I. Seleukus, ~ehrin güvenli~ini sa~lamak amac~yla belirli ölçülerde müstahkem bölümler yapt~rm~~~
olmal~d~r. Romal~lar'~n, kal'aya yeni ilaveler yaparken, baz~~ yerleri de geni~letmeleri bunu göstermektedir.
Antakya Kal'asl, Asi nehrinden ba~lay~p, Habibü'n Xeccar Da~~~ ile Silpius Da~: üzerindeki be~~tepe ve yamaçlardan geçerek yine nehirde son bulStreck; "Antakya Maddesi". ~slam Ansiklopedisi; C. 1, Istanbul, 1965, S. 456-459; rurt
Ansiklopedisi; "Hayat Maddesi", C. 5, Istanbul, 1982. s, 3369-3503; Halil Sahillio~lu; "Antakya", Türkiye Diyanet Vakf~~ ~slam Ansiklopedisi için yaz~lm~~~maddedir. Ayn~~ madde, 1-2 Haziran 19go tarihlerinde Hayat'da yap~lan "I. Hayat Tarih ve Folklor Sempozyumu ila tebli~~olarak da sunulmu~tur.
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maktayd~. Kal'a, 1,5 km. geni~li~inde, 3,5 km. uzunlu~undaki (antik Antakya ~ehri bu ölçülerin 5 kat~~ kadard~) ~ehri ku~atan, 12 km. geni~li~inde,
kesme ta~~ve tu~ladan yap~lm~~, müstahkem büyük bir yap~~ olmal~d~ r. Bu
hacmi ile ~ehrin bütün mahallelerini bünyesinde toplamaktayd~.
De~i~ik tarihlerde yap~lan çal~~malardan anla~~ld~~~na göre, kal'an~n
tespit edilebilen belli ba~l~~ kap~lan ~unlard~r: ~ - Do~uda Halep Kap~s~~ (Saint Paul, Bâb Bulus'da denmektedir), 2- Bat~da Akak~yr Kap~s~~ (Surlar~ n biti~i~inde olmal~d~r), 3- Güneyde Saint Pierre Kap~s~~ (Bâb Butrus), 4- Yine
Güneyde St. Georges Kap~s~~ (Bâb Curcus), 5- Hac~ kru~~(e~ek bo~an) denilen yerde küçük Demir Kap~, 6- Asi Nehri üzerindeki köprüye aç~lan Kiiprii
Kap~s~, 7- Bahçeler Kap~s~~ (Bâbü'l-Cenayin, Duc Kap~s~'da deniyordu), 8Köpek Kap~s~~ (Porte du Chien).
Bu özellikte in~a edilen kal'a, m.s. 6g, 458, 525, 527, 551, 557, 577 ve
daha sonraki tarihlerde ardarda meydana gelen depremlerle 2 hem ~ehir
hem de kal'a duvarlar~~ geni~~ölçüde tahrip olmu~tur. Bu tahribatlar~, Roma, Bizans, Sasâni, Arap (islam) ve Türk ordular~~ aras~ndaki mücadeleler
s~ ras~ nda meydana gelen tahribatlar takip etmi~tir. Yap~lan sava~lar s~ ras~ nda, ~ehri zaptetmek amac~yla önce kal'an~n tahrip edildi~i, daha sonra
da yeniden tamir edildi~i bilinmektedir. özellikle Bizans, Haçl~~ ordular~~
ve Sultan Baybars döneminde meydana gelen tahribat ile tamiratlar bunlara birer örnek say~ lmal~d~r.
~ehrin etraf~n~~ çeviren kal'a, Roma imparatoru Tiberius, Bizans imparatoru Justinian, Haçl~~ komutanlar~~ taraf~ndan baz~~ yerleri geni~letilirken baz~~ yerleri de büyük ölçüde tamir edilmi~ tir. Bu tamirlerden sonra,
H~ ristiyanl~~~ n önemli bir merkezi olarak kalmay~~ ba~aran ~ehir, Sultan
Baybars'~n elinden kurtulamad~. Sultan Baybars, ~ehri ku~att~~~~zaman, fetihte oldukça zorland~. Bu mukavemet kar~~s~nda, surlar~~ tahrip etmeye
mecbur kald~. Bu tahribattan sonra, her ne kadar Baybars kal'a ve ~ehri
imar ettirdi ise de eski kudretine kavu~turamad~ . Bundan sonra surlar~ n
birçok yeri kaderi ile ba~ba~a kal~rken, ~ehir de H ~ ristiyanl~~~n önemli merkezi olma niteli~ini kaybetti. Selçuklu ve Osmanl~~ döneminde küçük bir
~ehir olarak kald~~3.
2 Antakya Arkeoloji Müzesi, Antakya ~er'iyye Sicili; Defter No; 2, Sayfa No: gg. Bu
belgeden anla~~ ld~~~ na göre 1736 (1194 h.) tarihlerinde Antakya'da kuvvetli bir zelzele olmu~tur. Birçok yap~ n~ n yan~nda Antakya Bedesten'in de y~ k~lmas~ na neden olmu~tur.
3 Streck; "Antakya Maddesi", ~.A., C. 1, S. 456-459; Turt Ansiklopedisi; "Hayat Mad.",
C. 5, ~stanbul, 1982, s. 3383-3402; Halil Sahillio~lu; a.g.tebli~.
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~ehre, kuzeydo~udan gelen "Halep yolu", güneybat~~ istikametinde "Saman Da~"a (Süveydiye) yani Akdeniz'e kadar uzan~ yordu. Buradan deniz
yolu ile M~s~ r, Venedik, ~zmir, ~stanbul gibi merkezlere ula~~yordu. Anadolu içlerinden ç~ kan bir ba~ka yol da, kuzey ve kuzeydo~u istikametinden ba~layarak ~ehre ula~~ p, oradan Harbiye (Defne) üzerinden güneye
ula~~yordu.
Yukar~da de~i~ik özelliklerini anlatt~~~ m~z Kara, Osmanl~~ döneminde
ne durumdayd~ ? Ne gibi fonksiyonlar~~ icra etmekteydi? Belirli oranlarda
ne gibi tamiratlar görmü~tür? Di~er Osmanl~~ kal'alar~nda gördü~ümüz
"Kara Görevlileri" denilen "Dizdar, Kal'a Kethridasz, Kal'a Er/en" vb. gibi
görevliler bu kal'ada da görev yapmakta m~yd~ ? vb. gibi de~i~ik sorular
akla gelmektedir. 1709 tarihinden itibaren incelemeye tabi tuttu~umuz
"Antakya ~er'iyye Sicillen"r~de kal'an~ n fonksiyonlar~~ ile "Kal'a görevli/en"
hakk~nda baz~~ belgeler tespit etme imkan~ m~z oldu. Bu belge ve bilgilerle,
bu konulan biraz olsun ayd~nlatma imkan~ m~z oldu~u halde, kal'an~ n bu
dönemdeki geni~li~i, hangi bölümlerinin kullan~ ld~~~, nerelerinin tahrip oldu~u, ihtiyaç duyuldukça nerelerinin tamir edildi~i, hangi malzemelerin
kullan~ld~~~, ne kadar akçe sarf edildi~i, kaç usta ve ~ rgad'~ n çal~~t~r~ ld~~~~
vb. gibi konular~~ net olarak ayd~ nlatma imkan~ m~z olmad~. Bu konuda,
Osmanl~~ Ar~ivleri üzerindeki çal~~malar~m~z devam etmektedir.
III- Osmanl~~Döneminde Antakya 'n~n ~ddri Statiisii ve ~ehnn Mahalleleri
Osmanl~~ yönetimi, bir bölgeyi feth edince, o bölgenin insan ve ekonomik potansiyelini ö~renmek amac~yla "tahrir" (say~ m) yapt~ r~ rd~ . O tahrirden sonra, idari taksimat~ , askeri üniteleri, ekonomik gelir kaynaklar~ n~,
örfi ve ~erti vergi çe~it ve miktarlann~~ ayr~~ am tespit edip defterlerini tanzim ettirirdi.
Kazan~lan topra~~n co~rafi ve ekonomik özelli~i belirlendikten sonra
"eyalet, sancak, nahiye, köy ve mezraa" esas~na göre idari taksimat tamamlan~ rd~. Tesbit edilen bu idari ünitelerin say~lar~~ her zaman ayn~~ kalmay~p
de~i~kenlik arzedebilirdi. Mesela: 1595 tarihinde imparatorluk 8'i Avrupada, zi'ü Afrika'da, 28'i de Asya'da olmak üzere zio "eyalet"e ayr~l~ rken,
16439'da ise 23'ü "has", 9'u "Sdlyâneli"olmak üzere 32 "eyalet "e aynlm~~t~ 4.

~erafettin Turan; "XVII. Yüzy~ lda Osmanl~~ imparatorlu~unun Idari Taksimat~",
Ataturk Un~versuen 1961 r~ll~~~, Erzurum, 1961, S. 201-232.
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Imparatorluk yöneticilerinin, kurulu~tan beri takip ettikleri bu politika, ~ 5I4'den sonra al~ nan topraklar için de geçerli oldu. 1515 (I517)'de
Osmanl~~ egemenli~ine al~nan Antakya, idari aç~dan "Merkez Antakya Kazan", ona ba~l~~ bat~'da "Süveyde (Süveydiye) Nahiyesi" (Samanda~), güney'de
Keldafdan (Cebel-i Akra) ad~n~~ alan "Cebel-i Akra Nahiyesi" (Merkez Antakya'n~n güneyindeki baz~~ köyler, Alt~nöz ile Yaylada~~köylerinden baz~lar~), kuzeydo~u'da yer alan "Kuseyr Nahiyesi", güneydo~u'da yer alan "Alt~ nöz Nahiyesi" (Alt~nöz Kazas~), en güneyde "Ordu Nahiyesi" (Yaylada~~Kazas~) denilen nahiyeler ve onlara ba~l~~ köy ve mezraalardan olu~an bir
"Sancak" (Liva) durumuna getirilip "Halep Eyaleti"ne ba~lanm~~~idi'. Bu
idari ünite her zaman "Sancak" olarak kalmad~. Zaman zaman yap~lan
idari düzenlemelerde "Kaza" statüsüne getirilerek idare edilme cihetine de
gidildi. Bu idari ünitenin gelirleri de "Mukataa" haline getirilmi~ti. XVIII.
yüzy~l~n ba~lar~ndan Tanzimat'a kadar olan dönemde, "Sancak" (veya Kaza) "Halep Beylerbeyi" taraf~ndan atanan "Voyvoda" veya "Mütesellim ler taraf~ndan idare edildi'. Atanan "Voyvoda" veya "Mütesellim" hem idareci
hem de maliyeci gibi davran~yordu. Bu idari özelli~inden dolay~~ "Antakya
Sanca~t "n~~ "Mulcataa sancak"olarak tan~mlamak mümkündür.
Antalcya'n~n "Halep Eyaleti"ne ba~l~~ bir idari ünite olarak yönetilmesi,
Tanzimat'tan sonra da devam etti. 1867 (1284 h.) 1904 (1322 h.), 1906
(1324 h.) tarihli "Halep Vilayet Salnâmeleri"ne bak~lacak olursa durum net
olarak görülmektedir. Yukar~da zikretti~imiz kaza ve nahiyeler hemen hemen bir bütün halinde "Halep Eyaleti "ne ba~l~~ gözükmektedir 7.
~nceledi~imiz dönemde "Voyvoda, Mütesellim, reniçeri Serdan, Kethiida
Teri, ~ehir Kethüdast, Muhtesip" vb. gibi "ehl-i bil" mensuplar~~ ile "Kad~, Nclib, MUfti, Müderrisler, Nakibii'e~raf Kâim-i Makam:" vb. gibi "ehl-i ilm" ve
"ehl-i ~er" mensuplar~~ taraf~ndan yönetilen "Antakya Sanca~~ »n~n merkezi
S Hayat Arkeoloji Müzesi, Antakya ~er'iyye &ili; Defter No: 1, Sayfa No: 107- ~~ o8, Belge No: 3122-303; Defter No: 2, Sayfa No: 50, 183, Belge No: 65, 253 vd. Bundan sonraki
dipnotlarda Antakya Ser'iyye Sicili, Antakya ~.S. ~eklinde, arkas~ndan gelen birinci rakam
defter numaras~n~ , ikinci rakam sayfa, üçüncüsü de belge numaras~n~~ gösterecektir.
6 Antakya SS; Defter No: 2/5. 182, b. 252; s. 207, b. 293-294; Defter No: 12/6. 153,

54, 155 vd.
Halep. Matbaa-1 Vilâyet-i Halep, Halep, 1322, s. 293-301; Antakya
Salnâme-i
Sanca~~n~n idari yap~s~~ ile Bürokrasinin i~leyi~ini Hatay'~n Anavatana kat~l~~~n~n 50. y~l~~ nedeniyle 23 Temmuz 1989 tarihinde Hatay Valili~i taraf~ndan tertiplenen konferansta `Osmanl~~Döneminde Antakya'n~n idaresi ve rönetimde Bürokrasinin isley4i" konulu bir konferans
olarak sundu~um için, burada aynnt~l~~ olarak incelemekten kaç~nd~m.
1
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"Antakya" ~ehri idi. Çevresindeki nahiye ve köylere merkezlik eden bu ~ehir, insanlar~n oturdu~u evlerden olu~an mahalle ve sokaklara, ticari hayat~n, üretim ve tüketimin canl~~ olarak ya~and~~~~çar~~~ve pazarlara ayr~lm~~~
vaziyette idi. Biz, bu malcalemizde sadece mahalleler ve demografik yap~~
üzerinde duraca~~z 8.
1-1709 Tarihinde ~ehrin Mahalleleri
Osmanl~~ ~ehirlerinin fiziki, demografik, idari, askeri, mali ve bele&
özelliklerinin iyi anla~~ labilmesi için, Osmanl~~ Ar~ivlerinin çok iyi incelenmesi gerekmektedir. özellikle bölgesel çal~~ malarda, ".„S'er'iyy~~ Siz-illeri "nin
incelenmesi daha büyük bir önem arzetmektedir.
1709
h.) tarihindeki Antakya ~ehrinin mahallelerini ö~renebilmek için, "Antakya ~er'iyye Sicilleri"ne bakmak gerekmektedir. Bu Sicillerde, "Râz-: H~z~ r" ve Ri2z-z Kas~ m" dönemi diye adland~r~lan bahar ve güz
dönemlerinde y~ lda iki defa (bazan bu say~~ ikiden fazla olabilirdi) "Avânz
ve Ntiziil Mall'Veya "Bedel-i Avânz ve Bedel-i Nuzul Mal~" denilen resimlerin
(vergi) toplanmas~~ için tanzim edilen "Mevkufat Defter/eri Sureti", "Beylerbeyi,
Voyvoda, Mütesellim" vb. gibi görevliler için toplanan resimlerin yaz~ ld~~~~
"Sdlydne Defter/eri", tabii afetlerde ~ehir masrafiann~n kar~~lanmas~ , ~ehre
hayat veren dini ve sosyal yap~lar~ n tamir ve termim edilmesi, di~er devlet
hizmetlerinin kar~~lanmas~~ için toplanan resimlerin kay~ d edildi~i ve bu
resimlerin "Aviinz-fiâneleri" ile "Gerçek Minekr"e, "Hdne" esas~na göre da~~t~ld~~~n~~ gösteren "Mahdllât Minden Defter/eri", "Mahallat Defter/eri",

ne Defter/eri", «Tarh ve Tevzi Defterleri", "Tevzi ve Taksim Defter/eri", "Mi~lredal Defter/eri" denilen defterler bulunmaktad~r 9. Bu defterlerde, ~ehrin mahalle listeleri, mahalle isimleri alt~ nda kaç "Avânz ildn~si" olduklar~, ma-

halleyi olu~turan evlerin mülk veya kira oldu~u, ne kadar resim ödemeleri
gerekti~i, baz~~ listelerde, mahallelerde meskün olanlar~n etnik veya dini
yap~ lan, özel durumu olan mahallelere ait baz~~ bilgiler, toplam "Avânz ve

Antakya'n~n fiziki, idari, askeri, mali, sosyal ve demografik yap~lar~~ ile esnaf kurulu~lar~ , aile yap~s~ , etnografik de~erleri vb. gibi özelliklerini bir kitap halinde yay~nlamaya çal~~maktay~z. Bu konuda, gerekli olan belge ve bilgiler Osmanl~~ Ar~ivlerinden toplanm~~~
olup, yaz~ m i~i devam etmektedir.
9 Antakya 5.9.; Defter No: ~ /s. lo7, 1°8, b. 302, 303, 304; Defter Defter No: 2/s. 50,
~ oo, b. 65, 66, 134. a; Defter No: 22/s. 57, b. 123 vd.; Antalya Arkeoloji Miizesi; Antalya
~er»ye Su-ili, Defter No: ~ , Sayfa No: ~ o, 13. a-b; Defter No: 3, Sayfa No: 43. b; Defter
No: 6, Sayfa No: 65, 87. a-b; Tokat Arkeoloji ve Etno~rafya Miizeri; Tokat ~er'iyye S~cili; Defter
No: 2, Sayfa No: 6, 9; Defter No: 13, Sayfa No: 126-127; Rifat Özdemir; X/X. Yüzy~l~n Ilk
Tar~s~nda Ankara, Kültür Bakanl~~~~Yay~n~ , Ankara, 1986, s. 75-98 vd.
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Ntizül Hâne» say~lan, ödenecek resim toplam~, bu mahalle listelerinin hemen devam~nda merkez kazaya ba~l~~ nahiyelerin adlar~, bu nahiyelere tabi olan köy veya mezraalar~ n listeleri yer almaktad~ r. ~~te bu defterler dikkatlice incelenip, üzerinde baz~~ teknik hesaplar yap~ld~ktan sonra, mahalleler hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi sahibi olmam~z mümkün olmaktad~r. Biz, "Antakya ~er'iyye Sicilleri üzerinde yapt~~~m~z çal~~malar sonucunda, bu defterlerden yararlanarak, ~~7og ve daha sonraki tarihlerde Antakya ~ehrini meydana getiren mahallelerin adlar~n~ , dini ve etnik yap~lann~, "Aviinz ve
Artizül-Hline Say~lan »n~ , "Gerçek-Hâne Say~lan "n~, mahallelerdelci mülk veya
kira ev say~lar~n~ , her mahalleye isabet eden resim miktarlar~n', mahallelerdeki "A viinz-Hân~si" ile "Gerçek-Hâneler"e (ev) isabet eden resim (vergi)
miktarlar~n', "Avânz ve Niiz~ll-Hânesi Say~lan" ile ödenen resimlerin miktarlann~~ gösteren toplamlan ayr~~ayr~~tespit ettik. Bu bilgilerden yararlanarak
mahallelerin adlar~n~, dini ve etnik özelliklerini, demografik yap~lann~, yeri
geldikçe ayr~~ ayr~~tablolar halinde göstererek durumu ayd~nlatmaya çal~~t~k ~ o.
1709 tarihinde ~ehre hayat veren mahalleler ~unlard~ r (Bkz. Tablo

'° Antakya ~S.; Defter No: t/s. 107, 108, b. 302, 303, 304; Defter No: 2/5. 50, too, b.
65, 66, 134. a: Defter No: 22/s. 57, b. 123 vd. Bu vesikalar ile sicillerdek~~ ba~ka vesikalardan buldu~umuz bilgileri birle~tirerek ayr~~ ayr~~ tablolar ç~ karma cihetine gittik. Bu tablolar~~
arka arkaya vermek yerine, biraz a~a~~da anlatt~~~m~zla ilgili ba~l~klar alt~ nda vererek, konunun daha iyi anla~~lmas~na çal~~t~ k.
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TABLO - I

S~ra No.

I

~~709 TARIHINDE ANTAKYA'NIN MAHALLELERI
AVARIZ-HANE AVARIZ-HANES~~
SAYILARI
BA~INA ALINAN
VERGI MIKTARLARI
MAHALLELERIN ADI

—

—

— 126-140
18- 20
— 171-190
— 234-260
— 2 16-240

-

—
—
—

3,5 —
4,5 —
5,5 0,5
5,5 —
30
—
31
0,5

—

2

2

~o

9-10

9-10

9-10
9-10
9-10

40,5-45 9-10
9-10

2477

4,5

N
N

247,5 4

—

9-10
9-10
9-10
9-10

Her mahalledeki avar~z hanelerinden 9
veya ~ o sümün 2 akçe al~nm~~. Bütün mahalleler için ayn~~ ~erh
dü~ülmü~tür.

N

—
—

9-10
9-10
9-10
9-10

3 ~~,5-35 9-10
9-10
—
9-10
—
9-10
270-300 9-10
—
9-10

—
1
—
—
~l
1
—
—
7
— — 63- 70
4
1
—
—
4
~~
1
—
3,5 — 31,5'35
7
—
—
63- 70
5,5 —
2
--19
— 171-190
5,5 —
2
4,5
6,5

9-10

C1 NCINN NCI NN C.C1 NNN

Genel Toplam

45- 50 9-10

—

CI N CI C1 N CI

Toplam

5
14
2
19
26
24

1

~~ Meydan
Dörtayak
(.5-&-)
3 Sekkin
4 Tabi-i Sofular
5 Sofular
6 Menzil Maa Kanavad
(j,-1....c. . J.~.,..)
(Gamdur)
7 Debbus
es8 ~mran (~man)
(,)1, )
9 Hümmara
(e).....)
~ o ~eyh Ali
it Habibü'n-Neccar
(,---'3;)
I2
Tut (Dutdibi)
13 Kantara
(.)~~.So
14 San Mahmud
15 Saha (Sahad)
('-'4--.)
16 ~enbey (~enlik)
(.1.1.1.-.%)
17 Mukbil
(J,I.)
18 Cami-i Kebir
CP.-1)
19 Kastal
20 Mahsen
(,----4)
2 1 Günlük (Gevenlik, Könlük,
Külünk)
(2-1-LA
22 ~irince
(4.41-)
23 Hallabü'n-Neml (Hallafü'nL~.d3~~ ,.,.)
Nemi)
2

DÜ~ÜNCELER

Bu rakamlar belgede
verilen toplamlard~ r.

251,5 hane ~~ sülüstür (Burada 4 rub'u bir bütünü, 10
sülüs 3 bütün sülüsü meydana getirmekte. 4 bütün
1 sülüs 247,5 haneye eklenerek 251,5 hane ~~ sülüs rakam~~ elde edilmektedir).

Tablo I'de görüldü~ü gibi, 1709 tarihinde Antakya ~ehrinde, irili
ufald~~ 23 tane mahalle bulunmaktad~ r. Bütün mahallelerdeki "Gerçek-Hâne-
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ler" (evler) toplam olarak 251, 5 hâne ~~ sülüs "Avânz-Hânesi" olarak say~lm~~t~r. Tespit edilen her "Avânz-Hânesi'hde 9 veya ~~o "Stimiin» 2 akçe
"Sâlyâne Resmi" tarh ve tevzi edilerek toplam olarak 2477 guru~~4,5 sümün
resim (vergi) toplanm~~t~r Il.
Tablo I'deki "Avânz-Hâne" say~lanna dikkat edildi~i zaman. Tut, Habibil"n-Necciir, Sofular, Menzil (Kanavâd), Tabi-i Sofular, Mahsen, Dl~nayak,
Kantara, San Mahmud, Cami-i Kebir mahalleleri en büyük mahalleler olarak
görülürken, Sekâkin, Debbus, Mukbil, ~en bey, Saha, S'irince, ~mran, Meydan,
Hiimmare, ~eyh Ali, Kastal, Günlük, Hallabii'n-Neml mahalleleri ise orta
büyüklükte ve küçük mahalleler olarak görülmektedir.
1709 tarihinde tespit etti~imiz bu mahalle say~lar~, her zaman ayn~~
kalmay~ p, ~ehrin geli~mesine uygun olarak art~~~göstermi~tir. Mesela: 23
A~ustos 1736 (15 R. Âhir 1149) tarihinde tanzim edilen "Mahallat Defteri"nde' 2 Tablo I'de verdi~imiz mahallelere ilaveten ~u mahalle adlar~ n~~ da
görmekteyiz (Bkz. Tablo-II)
TABLO - II
~~ 736 TAR~H~ NDE, ESKI MAHALLELERE ~LAVE OLAN YEN~~
MAHALLE ADLARI
S~ra
No

2

3
4
5
6
7
8
9

DÜ~ÜNCELER

MAHALLELER~N ADLARI
Uncular
Oruço~lu
Kara Ali
Keçeci
Cinci
Rikabiye
Havâce Abdi
Kapu (Kuyu) Bölü~ü
Ak (Ahi) Baba

(.1
J _71)
>)

'`'N

Bu mahalle isimlerinin
alt~nda mülk ve kirac~~
evlerin say~lan ayr~~ ayr~~
verilmi~tir.

J)

(L~~

(‹i-~~ 3)

"~lvdnz-Iiiinen", ile "Gerçek-Heine" say~lar~ n~ n mahiyeti, tesbiti, bunlara tarh ve tevzi
edilen vergilerin miktar ve çe~itleri, bu rakamlar~ n demografik tahminlerde kullan~l~p-kullan~ lmayaca~~~konusunda daha önce yapt~~~ m~z çal~~malarda bilgi verildi~i için burada izahtan kagn~ld~~ (Bkz. Rifat Özdemir: XIX. Tüzytl~n ~lk Tar~sinda Ankara, Ankara, 1986, s. 75135; R. Özdemir; "Avânz-Hâne Say~lar~ n~ n Demografik Tahminlerde Kullan~lmas~~ Üzerine
Baz~~ Bilgiler", X. Türk Tarih Kongresine Sunulmu~~Tebli~, Ankara, 1986).
' 2 Antakya .5'S.; Defter No: 2/s. 50, b. 66.
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S~ra
No
Io
ii
~~2
13
14
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MAHALLELER/N ADLARI
Benarl
Elvâniye
Sarmiye
Güncan
Cünuniyye

DÜ~ÜNCELER

(..,..}--)
(-)

Tablo II'ye dikkat edilecek olursa, 1709 tarihinde tespit etti~imiz 23
mahalleye ilaveten 14 mahalle daha ilave olmu~tur. Geçen 27 y~ll~k bir zaman dilimi içinde nüfusun 14 mahalleyi dolduracak nisbette artm~~~olmas~~
pek akla yatk~n dü~müyor. Bu fazlal~k, vergilerin toplanmas~ , zaman zaman emredilen di~er mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amac~yla
tanzim edilen "Mahallât Defterleri"ne, muaf olan mahallelerin al~nmamas~ndan, baz~~mahallelerin uzant~s~~ olan ve "Koltuk Mahalle" ad~~verilen mahallelerin ana mahalleden ayn say~lmas~ ndan oldu~u gibi, zaman içinde
nüfusun artmas~ndan dolay~~ yeni kurulan mahallelerin ilave edilmesinden
de ileri gelmektedir.
Tablo II'de verdi~imiz yeni mahalle isimlerinin genellikle Türkçe
kökenli olmas~~ aynca dikkat çekicidir. Bu isimlerden, "Ak Baba" isminin,
"Aht"likle ilgisi oldu~unu, di~er Osmanl~~ ~ehirlerinde gördü~ümüz "Ahi"
veya "Ahi Baba" isimlerinin ayn~s~~ oldu~unu belirtmek gerekmektedir.
"Abi" te~kilat~na verilen "Ahi" isminin, Arapça "Abi" (karde~) kelimesinden
geldi~ini savunanlar oldu~u gibi, Türkçe "Ala" (cömert, yi~it) kelimesinden geldi~ini savunanlar da vard~r 13 . Buradaki "Ak Baba" ismi Türkçe
olarak söylenmekte ve Arapça olarak söylenen "Ahi Baba" isminin e~itidir.
Bu durum "Aldlik te~kilat~ na âlem olan, Arapça kökenli "Abi" kelimesi
olmay~p, Türkçe kökenli "Ak~" kelimesi oldu~u tezini kuvvetlendirmektedir. Yine bu ismin lügat manas~~ olan "siyah"~n kar~~t~~ olan "beyaz" manas~nda kullan~lmas~~ ihtimali de var, ama bu ihtimal bu türlü isimlerde çok
uzak ihtimal olarak gözükmektedir.

2 - 1829 Tarihindeki Mahalleler
1829 (1245 h.) tarihindeki Antakya ~ehrini tahlil etti~imiz zaman,

1709 tarihlerinde, yani 120 y~l önce tespit etti~imiz mahalle dokusunu
13 Ne~et Ça~atay; Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara,
1974, S. 51-52; Franz Taeschner; "~slâm Ortaça~~ nda Fütüvvet Te~kilat~ ", ~. U. iktisat Fakültesi Mecmuast, C. XV,
Say~, 1-4 (Ekim, 1953-54), ~stanbul, 1955 S. 3-32.
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yakla~~ k olarak yine tespit etmemiz mümkün olmaktad~ r. Bunu net olarak
tespit edebilmek için, 1829 tarihli Antakya Ser'iyye Sicilleri'nin incelenmesi
gerekmektedir. Bu dönemde, Halep Valisi ile di~er "ehl-ökr mensuplar~na
verilmek amac~yla toplanan vergilerin kay~ t edildi~i "ScIlyiine Defteri" ile
"Mahalkt Defterleri"nde, ~ehirde yer alan mahallelerin adlar~, "Avânzlidne" say~ lar~~ ile ödedikleri resim miktarlar~~ ayr~~ ayr~~belirtilmi~tir ". Bu
listeler tarand~~~~zaman, konu net olarak ayd~nlanmaktad~r. Biz konunun
hem iyi anla~~lmas~, hem de önceki bilgilerle kontrol imkan~~ sa~lamas~~
için bu dönemin mahallelerini de ayr~~ bir tabloda vermeyi uygun bulduk
(Bkz. Tablo-II!).
TABLO - III
1829 TARIHINDE ANTAKYA'NIN MAHALLELERI

Mahallenin Ad~~
S~ ra
No.
~~ Cünfiniyye
(r,-)
Benekli (Benan') (?)
2
C..1)
3 Günlük (Gevenlik)
(:-1-ufrç)
G~i,..,)
4 Sofular
5 Tabi-i Sofular
(iii.r-,,..,---!L;)
6 Güncân
(,) -).5..)
(.:..,~,j)
7 Kanavat (Konut)
(--.4)
8 Mahsen
(,:.~.i.-..-.)
g ~enbey (~enlik)
~~o Debbus
(5—y-')
(,1,-,~ )
Uncular (Dakikiyye)
Ii
12 ~mran (~man)
(:-) ~^-`)
~~3 San Mahmud
( j~....-$)
t 4 Kastal
15 Kapu Bölü~ü
(._55-J1".fel)
16 Hoca (Koca) Abdi Bölü~ü
(„.5",1! ,..sJ,-, ,---'y'-)
()i
~~7 Kantara
~~8 ~irince
('`-f)
~ g Mukbil
U-,;--)
20 Akbaba (Ak~, Ahi) Bölü~ü
( _,..,--„LbL, L)
14

Avr~z
Hânesi
Say~lan
3 ~~
25
76
83
62
26
102
~~o3
41

Mahalle Olarak
ödenen Resim
Miktarlar~~
(guru~~olarak)
4725
6075
10260
~~1205
8505
3375
13500
13905
4455

15

2160

43

5805

22

2970

37
3 ~~

4995
4185

20

2700

60

8100

49
17

6615
2295

21

2835

25

3375

Dü~ünceler

Antakya ~S.; Defter No: 22/s. 57, b. 123
I3e1letpn

1,1'111, 9
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S~ra
No.
2i
22

23
24
25
26
27

28
29

Mahallenin Ad~~
Tut (Dutdibi)
Câmi-i Kebir
Meydan
Hümmâre
Saha
~eyh Ali
Sekâldn
Rikâbiye
Dörtayak
Toplam

(3)
(rs- .'_--b-)
(J'.,---)
(.)---)
(4..-1....)
(J. .,-.')
....)
(,-!‘")
(,3y ,.....,,)

Avanz
Hanesi
Say~lan

Mahalle Olarak
ödenen Resim
Miktarlan
(guru~~olarak)

103
30
8o
25
30
35

14175
4050
io800
3375
4050
4725

20

2700

30
185

4050
2 4975

1427

~~ 9494o

Dü~ünceler

Tablo III'te görüldü~ü gibi, toplam 29 mahallenin ad~~ yer almaktad~r. Bu say~~ 1769 tarihinde 23'tür. Bu 23 say~s~na, 1736 tarihinde 14 daha
eklenerek 37 olmu~ tur. Bu iki tarihte, tespit etti~imiz say~ lara göre, XVIII.
yüzy~lda Antakya'n~ n mahalle say~s~~ 37 olarak görülmektedir. Bu rakam ile
1829 tarihine ait 29 rakam~~ mukayese edilecek olursa, mahalle say~ lar~ nda
azalma oldu~u kanaati ortaya ç~kmaktad~ r. Bu gibi durumlar~, azalma veya ço~alma ~eklinde yorumlamamak gerekmektedir. Bu durum, de~i~ik
tarihlerde "Avânz" veya "Salyâne" resimleri toplan~rken, baz~~ "Koltuk Mahalleler" ile "Parekente" halinde ~ehrin d~~~nda olu~an evlerin (gecekondular
gibi) ayr~~ ayr~~ mahalleler halinde say~lmalanndan veya bu küçük yerle~im
merkezlerinin (mahallelerin) büyük mahallelerle beraber say~ lmas~ ndan ileri gelmekteydi. 1709 tarihine göre, 1829 tarihindeki mahallelerin "A viinzHâneleri" nin artm~~~olmas~, bu izah~ m~z~~ do~rular mahiyettedir. TabloIII'e dikkat edilecek olursa, bu say~lardaki art~~lar oldukça fazla
gözükmektedir. Osmanl~~ ~ehirlerini olu~turan mahalle ad ve say~lar~ n~~ net
olarak 1830 tarihinde yap~lan "JVitfus Say~ m Defterleri"nden ö~renebilmekteyiz. Biz, bu amaçla, 1836 tarihinde Antakya'da yap~lan "Nüfus Say~ m Defterleri"ni aramam~za ra~men bulamad~ k. Bu say~ m~n yap~ ld~~~ na dâir hiçbir kayda da rastlamad~k. Kanatimizce burada say~m yap~ lmam~~t~ r.
O nedenle, bu konuyu, ancak sözünü etti~imiz vergi defterlerinden ö~renmemiz mümkün olmaktad~ r.
Bu dönemdeki mahalle adlannda da, yine Akbaba (Abi Baba), ~enbey,
~irince, Dörtayak, Uncular gibi Türkçe isim ve esnaf adlar~~ dikkati çekmek-
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tedir. Mahalle adlar~, Anadolu içlerinde bulunan Ankara, Afyon, Manisa,
Antalya, K~r~ehir, Tokat, Trabzon, Harput, E~in (Kemaliye-Erzincan), gibi Osmanl~~ ~ehirleri ile çok yak~nl~k göstermektedir. Bu durum, Antakya
mahalle isimlerinin olu~mas~nda, Türk-~slam kültürünün geni~~ölçüde tesirli oldu~u ~ekilde yorumland~~~~gibi, Osmanl~~ ~ehirlerinde kurulan mahallelerin hem ~ekil hem de isim bak~m~ndan tutarl~~ bir idari gelene~e de
dayand~~~~~eklinde yorumlanmal~d~ r.
Buraya kadar, 1709, 1736, 1829 tarihlerinde Antakya'y~~ olu~turan mahallelerin adlar~, "Avârtz-Hâne Say~lan" ile ödedikleri vergi miktarlar~~ üzerinde ayr~~ ayr~~ durduk. Bu aç~klamalardan sonra hemen akla ~u sorular
gelmektedir. Daha önceki y~llarda Antalcya'n~n fiziki durumu neydi? Kaç
mahallesi vard~? Bu mahallelerin adlar~, yerleri, kaç "Avânz" (vergi toplamak amac~yla zengin veya fakir to, 12, 15, 20, 25, 40, 6o gibi rakamlardan olu~turulan itibari' hânelerdir) ve "Gerçek-lif~ ne" (ev) olduklar~, de~i~ik
tarihlerde ödedikleri vergi miktarlar~~ ne idi? Yakla~~k olarak bu mahallelerde ne kadar nüfus bannmaktayd~? gibi sorular~~ saymak mümkündür.
Biz, bu sorulann hiç de~ilse bir k~sm~n~~ cevaplayabilmek amac~yla, Osmanl~~ egemenli~ine geçtikten sonra yap~lan fitahrir» kay~tlanndan istifade
edilerek meydana getirilen çal~~malardan 15 ald~~~m~z bilgiler ile bizim yukar~da verdi~imiz bilgileri yanyana ayr~~ bir tabloda vererek durumu ayd~ nlatmaya çal~~t~ k (Blcz. Tablo IV). Tablo IV'te görüldü~ü gibi, 15271584/1709-1829 tarihlerinde mevcut olan mahallelerin birinci ve ikinci adlar~n~, “I~iin~" (ev, evli) ve "miicerret» (bekar) say~lar~n~, "Aucinz-lhine Saytlar~"n~~ yanyana ayn~~ tabloda vermeye çal~~t~k. 1527-1584 tarihlerinde tespit
edilen 25 mahalleden, 1709-1829 tarihlerinde adlar~~devam edenleri yanyana yazmaya çal~~t~k. E~er 1709-1829 tarihlerinde isimler devam etmiyorsa
oras~n~~ bo~~b~rakt~ k. Buradaki amaç, 1709-1829 tarihlerinde bu isimlerin
devam etmedi~ini net olarak gösterebilmektir. Bu durum göz önünde bulunduruldu~u zaman, 1709-1829 tarihlerinde tespit etti~imiz mahalle say~s~~
37'dir.
Tablo IV'de geçen mahalle adlar~na bak~ld~~~~zaman XVI. yüzy~l~n
ba~lar~nda adlar~n~~ gördü~ümüz 25 mahalleden, 18 tanesinin ad~~ XIX.
yüzy~l~n ortalar~ na kadar (Cumhuriyet dönemine kadar devam edenler ile
bugün devam edenler de mevcut) devam etmektedir. Bu durum, Osmanl~~
~ehirlerinde istikrarl~~ bir yönetimin mevcudiyetini, mahallelerin kurulmas~,
geli~mesi, isim almas~nda zorlay~c~~ unsurlar~n olmad~~~n~, mahalle adlar~~
15

Halil Sahillio~lu;

g.
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de~i~tirilerek devlet bürokrasisinin zorlanmad~~~n~~ göstermi~~olmaktad~r.
Bu uygulama sayesinde, baz~~ mahallelerde oturan unsurlar~ n dini ve etnik
yap~lann~~ (mahallede din de~i~ikli~i olmad~~~~sürece, ayn~~ etnik yap~ya dahil olan nüfusun ba~ ka yere göçmesi halinde bu mümkündür), mahalle
ad~yla ya~ayan eski kültür de~erlerini ö~renmemiz de mümkün olmaktad~r.
Siciller üzerinde yapt~~~m~z çal~~malarda, 1888, 1893, 1894, 1908, 1910,
~ g~~~m. (13o6, 1311, 1312, 1326, 1328, 1329 h.) tarihlerine ait çe~itli belgelerde, 1- Mahkeme, 2- Dakikiyye, 3- Inna-b<in (üzüm) gibi mahallelerin adlar~~ da geçmektedir 16. Bunlar~n ayr~~ayr~~mahalleler olmas~~ mümkün oldu~u gibi, bir mahallenin ikinci bir ismi olmas~~ da mümkündür. Kanaatimizce, Dakikiyye, Uncular mahallesinin ikinci ad~d~r. Mahkeme de, Mahkeme-i ~er'iyye'nin bulundu~u mahallenin ikinci ad~d~r. Sadece ~nniibanin ayr~~ mahalle olmas~~ kuvvetle muhtemeldir. Belgelerden anla~~ld~~~na göre bu
mahalle Müslüman Türklerin oturdu~u bir mahalle idi.
3- Mahallelerin Etnik ve Dini Taptlan
Dünya üzerinde kurulan çe~itli imparatorluklarda oldu~u gibi, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun da dini ve etnik yap~s~ nda tam bir birlik
görülmez. Bu farkl~l~ k da imparatorluklar~ n belirli özelliklerinden say~ lmaktad~r.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun genel yap~s~ nda gördü~ümüz bu farkl~l~~~,
~ehir hayat~ nda da görmekteyiz. Birçok Osmanl~~ ~ehri, dil, din ve etnik
yap~~ bak~m~ndan oldukça kar~~~ k manzara sergilemekteydi. Bu farkl~~ unsurlar baz~~ mahallelerde müstakil olarak ikamet ederken, baz~~ mahallelerde ise hep bir arada kar~~~ k olarak ikamet etmekteydi. Ayn~~ manzaray~,
incelemeye tabi tuttu~umuz Antakya ~ehrinde de görmekteyiz. ~ehirde,
Müslüman Türkler, H~ ristiyan Araplar, H~ ristiyan Rum ve Ermeniler ile
Musevi Yahudiler bir arada ya~amaktayd~. Yani 5 etnik unsur ile 3 ayr~~
semavi din bir arada ya~amaktayd~.
Antakya mahallelerinden, »Av'ânz ve Niiztil Resimleri", "Salyine Resimleri", “Tekâlif-i örfi ve Tekiilif-i ~akka Resimleri" toplamak amac~yla tanzim
edilen "Aveinz ve Niizill Iiiinesi Defterleri", »Salyâne Defterleri", "Ilâne Defter6
Antakya ~S.; Defter No: 47, Belge No: 6, 7, ~~ 1, 12, 113, 161, 165, Defter No: 49,
Belge No: 1, 15, 16, 42, 49, 64, 82, 88, 95, 99; Defter No: 55, Belge No: 17, 18, 455, 977,

987.
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kriz, "Mahalkit Defterleriz vb. gibi defterlerde " Antakya'y~~ olu~turan mahallelerin adlar~~ yeralmaktad~r. Bu defterler incelendi~i zaman, bu etnik
ve dini unsurlar~n birbirinden kopuk, ayr~~ ayr~~ mahallelerde ya~ad~klar~na
dair kesin belirtiler dikkati çekmiyor". Tespit edebildigimiz Sofular, Sar~~
Mahmud, Dörtayak, Günlük (Gevenlik), Kantara, Kanal ve Mahsen gibi 7 mahalle d~~~ nda kalan 30 mahallede Müslüman Türkler müstakil olarak ya~arken, bu 7 mahallede de kar~~~k olarak ya~amaktayd~ lar". Sicillerde yer
alan «Mahallat Defterkri» ile di~er vesikalar dikkatlice incelendi~i zaman,
zikretti~imiz 7 mahallede oturan nüfusun, büyük bir ço~unlu~unu
Müslüman Türklerin meydana getirdi~i aç~ kça gözlenmektedir"
Kar~~~k oldu~unu tespit etti~imiz 7 mahallede hangi dini ve etnik un
surlar bir arada ya~~ yordu? Bu soruyu do~ru olarak cevaplayabilmek için
Antakya Sicillerini tarad~k ve konuya ~~~k tutacak baz~~ belgeler bulmam~z
mümkün oldu.
Bu belgelere göre, Müslüman Türkler; San Mahmud mahallesinde, H:ristiyan Ortadoks Rumlarla 21 , Sofular ile Dörtayak mahallelerinde H~ristiyan
Ermenderie22, Kosta4 Kantara ve Mahsen mahallelerinde H~ristiyan Araplarla 23, Mahsen mahallesinde Musevi Tahudilerk24 Giin/a25 mahallesinde etnik
yap~s~~ belli olmayan zimmi unsurlarla kar~~~ k vaziyette ya~amaktayd~lar.
Sicillerdeki bu kar~~~ k mahallelerle ilgili vesikalar tahlil edildi~i zaman,
nüfusun büyük ço~unlu~unun Müslüman Türklerden meydana geldi~i,
17
Bu defterlerin hepsi, Antakya ~er'iyye S~cillen'nin muhtelif cilt ve sayfalannda yer almaktad~r.
18 Daha önce Anadolu Osmanl~~ ~ehirleri Üzerine yapt~~~m~z çal~~malarda, Müslüman ve ZimmIlerin baz~~ mahallelerde ayr~~ ayr~~ ya~arken baz~lar~nda ise kar~~~k ya~ad~klar~n~~ tespit etmi~tik

(Bkz. R. Özdemir: XIX. Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda Ankara, Ankara, 1986, s. 75-133).
19 Antakya ~S.; Defter No: ~ /s. 2, 8, 9, 12, 45, 129, 169, b. 3, 19, 23, 31, 119, 348;
Defter No: 2/5. 43, 50, b, 55, 56, loo, 142, 183, b. 57, 66, 75, 78, 134. a, 198, 253; Defter
Na: 47/b. 6, 7, 11, 12, 113, 161, 165; Defter No: 49/b. 1, 15, 16, 42, 49, 64, 77, 82, 88,
95; 99: Defter Na: 55/b. 17, 18, 455, 977, 987.

20 A nkdrya $S., Defter No: 1/5. 2, 8, 9, 12, 45, 129, 16g, b. 3, 19, 23, 31, 119, 348;
Defter Na: 2/5. 43, 50. b. 55, 56, loo, 142, 183, b. 57, 66, 75, 78, 134, a, 198, 253; Defter
Na: 47/b. 6, 7, 11, 12, 113, 161, 165; Defter No: 49/b. 1, 15, 16, 42, 49, 64, 77, 82, 88,
95, 99; Defter Na: 55/b. 17, 18, 455, 977, 987 vd.
21

22

Antakya ~S., Defter No: 55/b. 17, 18 vd.
Antakya ~S.; Defter No: ~ /s. 9, ~ o; Defter Na: 47/b. 7; Defter No: 49/b.

Defter Na: 55/b. 455 vd.
23 Antakya ~S.; Defter Na: 1/s. 12; Defter Na: 47/b. 161; Defter No: 55/b. 987.
" Antakya ~S.; Defter No: 2/5. 43.
75 Antakya ~S.; Defter No: 49/b. 64; Defter Na: 55/b. 987.
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baz~~ mahallelerde ise sadece birkaç tane zimml evinin var oldu~u aç~ kça
gözlenmektedir. Sar~~Mahmud mahallesinde 8-~ o hâne Rum evi, Sofular ve
DOrtayak mahallelerinde ise 10-12 hâne Ermeni evinin oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bu tahminimize göre, en kalabal~ k zimmt nüfus bu üç mahallede ya~~ yordu denebilir. Tablo I ve Tablo II'de bu mahallelerden Sar~~
Mahmud mahallesinin 7-37, Soft~lar mahallesinin 26-83, Dörtayak mahallesinin 14-185 "Av~inz-Hdnesi" olduklar~~ görülmektedir. Yine Tablo I ve Tablo III'de belirtti~imiz gibi 1709 tarihinde, ~ehrin 23 mahallesi olup, toplam "Avdr~z-Hdnesi" ise 251,5 hânedir. Bu üç mahallenin "Avânz-Hdne Say~s~ " ise 47'dir. Geri kalan 204,5 "Avdr~z-Hdnesi", 20 Müslüman Türk mahallesine aittir. 1829 tarihinde ise, ~ehrin 29 mahallesi olup, "Avdr~z-Hdn~~
Say~s~ " 1427 hânedir. Yine bu üç mahallenin toplam "Avânz-Hdru, Say~s~ "
ise 3o5'tir. Geri kalan ~~122 "Aviir~z-Hdr~esi" ise 26 Müslüman Türk mahallesine aittir. Bu mukayeseler gözönünde bulundurulacak olursa ço~unlu~u
bu üç mahallede oturan zimrdi unsurlar~ n, Müslüman Türklere göre ne
kadar az ev ve nüfusa sahip olduklar~~ kendili~inden anla~~lmaktad~r.
IV - Mahallelerin Demografik rap~s~~
I - 1709 Tarihindeki Demografik rap~~
Osmanl~~ ~ehirlerinde yer alan mahalle nüfuslar~ n~ n tespiti, genel anlamda ~ehir nüfuslar~ n~ n tespitine yard~ m etti~i için, büyük bir önem arzetmektedir. Bu nüfuslarm belirlenmesinde, "Audnz, ishiztd, Sâtydr~e ve Telc~ilif Resimleri"nin toplanmas~~ için tanzim edilen "A~minz ve Niiziil Hânesi
Defter/eri", "Mt~fredat Defter/eri", "Mahalldt Defter/eri" vb. gibi defterlerde yer
alan rakamlar ile I830 y~l~ nda ilk defa yap~lan "Nüfus Say~ m D~fterkri"~~de
yer alan rakamlardan geni~~ölçüde istifade etmek gerekmektedir. 1830 y~l~ndan önce, ölçü al~ nacak rakamlar maliye amaçl~~ oldu~u için dikkatli
olarak kullan~lmal~d~ r. Kullan~lan rakamlar geni~~bir zaman dilimini ayd~ nlatmaz. Sadece ölçü al~ nd~~~~y~l~ n nüfusu hakk~ nda belirli ipuçlar~~ verebilir. Ama, 1830 y~l~~ rakamlar~, yaln~zca nüfusu saymak amac~yla tanzim
edildi~i için daha güvenilir özelliktedir.
1709 y~ l~ na ait tahmini ~ehir nüfusunu tespit ederken, 1830 y~l~ ndan
önce belirlenmi~~olan "Avdr~z ve Ntizt~l Hdnesi Say~lan" ile bir a~lvar~z ve
N~.iz ii! Iiiinesi»nin kaç "Gerçek-I-Mm "den (yani oturulan evden) meydana
geldi~ini gösteren "Gerçek-Mine Say~lan "n~~ ölçü al~ p, bu ç~kan rakam~, bir
evin kaç ki~iden olu~tu~unu gösteren "Kat Say~ " ile çarparak belirli bir sonuç elde etmeye çal~~aca~~ z. Sonra bu sonuca askeriler ile vergiden muaf
olan unsurlar~n (~mam, Müezzin, Papaz, Haham vb. gibi) tahmini nüfu-
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sunu da ekleyerek toplam tahmini ~ehir nüfusunu bulmaya gayret edece~iz.
1709 tarihinde, Antakya ~ehrinin toplam olarak 23 tane mahallesi vard~. Bu 23 mahallede oturan nüfus, 251,5 hâne t sülüs "Avânz-Hânnesi" say~ lm~~t~r (Bkz. Tablo I). Gerek bu tarih, gerekse bu tarihe yak~ n tarihler
için geçerli olabilecek, bir "Avânz ve Niizül-Hânesi"nin kaç "GerçekHane "den (oturulan ev) meydana geldi~ini gösteren kesin bir (veya birkaç)
rakam~~ ~imdilik tespit edemedik. Ancak, Anadolu Osmanl~~ ~ehirleri üzerine
yapt~~~ m~z çal~~ malarda, bu dönemlerde 9, 10, 13, 15, 16, 53, 61, 5, 62
"Gerçek-Hane"nin (evin) bir "Avânz-Hemesi" say~ ld~~~ n~~ tespit ettik" 1709
tarihindeki nüfus hakk~nda, sadece bir fikir vermek amac~yla, bu rakamlar~~ çarparak, baz~~ tahmini rakamlar elde edip, bu rakamlar üzerinde baz~~
tahmin ve yorumlarda bulunmaya çal~~aca~~z (BItz. Tablo V).
TABLO - V
1709 TARIHINDE ANTAKYA'NIN TAHMINI TOPLAM NÜFUSU
S~ ra 17og Tari- Gerçek Avanz ve Nüzül-Hâne- Kat Tahmini Tahmini
Muaf
No. hinde Ava- Hane si ile Gerçek-Hane Say~- Say~~ Nüfus
nz ve Nüzill Say~- lann~n Çarp~m~ndan
Olan
Nüfus
Hanesi Sa- lar~~ elde edilen toplam ev
y~lan
(Gerçek-Hane) Say~s~~
1

251,5 x

2

251,5

3
4
5
6
7
8

25 ~~ ,5
2 51 ,5
2 51 ,5
251,5
251,5
251,5

g—
~o
13
15
16
53
61 ,5
62

2263,5 x
2515
3269,5
3772,5
4024

13329,5
15467,25
~~ 5593

6—
6
6
6
6
6
6
6

13581 +
15090
19617
22635

'000 —
'000
1000
1000
I 000
24144
79977
1000
92803,5 1000
93558
!000

Muallarla Dü~ünberaber celer
Toplam
Tahmini
Nüfus
14581
16090
20617
23635
25144
80977
93803,5
94.558

Tablo V'te görüldü~ü gibi, "~lzWir~z ve Ntiztil-Hânesi" olarak verilen
251,5 rakam~~ile kabul etti~imiz 9 ile 62 aras~ nda de~i~en "Gerçek-Ifâne Say~lan" çarp~ ma tabi tutularak ~ehrin ev (Gerçek-Hâne) say~s~~ toplam~~ elde
edildi. Antakya Ailesi üzerine yapt~~~m~z çal~~mada'', bir Antakya Ailesi26
R. Özdemir; X~X. rtizyltn ~lk rar~stnda Ankara, Ankara, 1986, s. 75-133.
27 Bu çal~~man~ n, ar~iv vesikalar~~ ile alan ara~t~rmas~~ bilgilerini toplad~ k. Yak~ n zamanda Antakya üzerine yapt~~~m~z di~er çal~~malarla birle~tirilip kitap haline getirece~iz.
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nin ortalama 4 çocuk, bir anne bir de baba ile 6 ki~iden meydana geldi~ini tespit ettik. Tespit etti~imiz bu 6 "Kat Say~ "s~~ ile belirledi~imiz ev (Gerçek-Hane) say~lar~n~~ çarparak tahmini nüfusu bulduk. Bu say~ya 500 askeri, 5oo'de muaf olan unsurlar (imam, müezzin, hatip, vâiz, papaz, haham
vb. gibi) olmak üzere '000 ki~ i daha ekleyerek toplam tahmini ~ehir nüfusunu bulduk. Tablo V'e dikkat edilecek olursa, 1709 y~l~nda ~ehrin tahmini nüfusu 14.581 ki~i ile 94.558 ki~i aras~nda de~i~mektedir. Bu rakamlar
neden böyle ç~kt~? Bunlardan hangisi do~rudur? Bu tarih için, hangi say~y~~ esas almal~ ya? vb. gibi sorular akla gelmektedir. Burada ölçü olarak ald~~~m~z "Avânz ve Miztil Heinesi Say~lan» vergi toplamak amac~yla tanzim
edilmi~~itibarl (kabul edilmi~) say~lar olup, her an azalt~l~p-ço~alt~lmas~~
mümkün olan say~lard~r. ~ehir halk~n~n y~ll~k ekonomik durumuna, mahallelerde oturan reayan~n fakir veya zengin olu~una göre de~i~ebilen nitelik arzetmektedirler. Bu say~lar azalt~l~nca, ~ehir halk~~daha az vergi öderken, ço~alt~l~nca daha fazla vergi ödemi~~oluyordu. K~saca bu say~lar, ~ehir nüfusunu belirlemek amac~yla tanzim edilmi~~say~lar de~ildir. Ba~ka
~ehirlere ait olarak buldu~umuz «Gerçek-Hâne Say~lan » ise mahallelerde
oturan reayan~n mali durumuna göre de~i~ mektedir. Mali durumu iyi
olan 9, 1 o, 15, 16 (daha fazla veya az olabilir) ev (Gerçek-Hâne) bir "Aviir~z ve Nüzül Hânesi" kabul edilerek tespit edilen vergiyi e~itce aralar~ nda
taksim ederken, fakir 25, 30, 40, 53, 61 (daha az veya fazla olabilir) ev de
bir "Aviinz ve Nuzul Hlinesi" haline getirilip, bir "Avânz ve Niizill Hânesi"ne
isabet eden vergiyi e~itçe aralar~nda taksim ediyordu. Bunu bir örnelde
aç~klarsak, bir "Avânz ve Niizzil Hânesi"ne y~ll~k olarak 20 guru~~vergi isabet ediyorsa, bu para to zengin eve 2'~er guru~~(80 para, 240 akçe eder)
olarak taksim edilirken, fakir 61 eve 0,32 gru~~(12,8 para, 38,4 akçe eder)
olarak taksim edilmekteydi. Böylece zengin olanlar daha fazla vergi öderken, fakirler daha az vergi ödeyerek korunmu~~oluyorlard~. Bu aç~klamadan sonra, tespit etti~imiz say~lar~ n mali amac~~ kendili~inden anla~~lm~~~olmaktad~ r.
Tablo Vte verdi~imiz tahmini nüfuslann hangisini ölçü alabiliriz?
Bunlardan hiçbirisi kesin rakamlar de~ildir. Belirtti~imiz say~lara dayan~larak ç~kart~lm~~~tahmini sonuçlard~r. Bu sonuçlar~~ baz~~ tahminlerle de kar~~la~t~ rmak gerekmektedir. 1838'de Antakya'ya gelen Seyyah Robinson
nüfusu 6000 ki~i, ~emseddin Sami Kâmus-~~ Alâm'~nda 16.816 ki~i, Bust16.657 ki~i, 1848 tarihli bir tahminde 17.000 ki~i,
ni
1853'te H. Petermann ~ o.000 ki~i, 1867'de Ahmet Cevdet Pa~a 8775 ki~i
Müslim, 1129 ki~i zimmi olmak üzere toplam olarak 9904 ki~i, 188o'de
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Sachau ev say~s~n~~ 3500 hâne, nüfusu 17.500 ki~i, 18go'da V. Cuinet
25.000 ki~i, ~ goo'de Badeker 28.000 ki~i olarak tahmin ve kay~t etmi~lerdir. Seyyahlann verdi~i bu rakamlar hiçbir resmi kayda dayanm~yor. Ki~isel tahminlerini yans~ tmaktad~ r. Bu tahminlerde nüfus 6000 ki~i ile
28.000 ki~i aras~nda de~i~mektedir. Bu rakamlar ile 1700, I750, 1800,
1830 y~llar~ nda incelenmeye tabi tutulan Osmanl~~ ~ehirlerinin 29 nüfuslan
gözönünde bulundurulacak olursa, 1709 tarihlerine ait olarak Tablo Vte
tespit etti~imiz sonuçlardan 14.581 rakam~~ ile 16.o90 rakam~n~ n kabul
edilmesi daha gerçekci ve akla yatk~ n dü~ mektedir. Kanaatimizce bu tarihlerde ~ehrin ev say~s~~ 2000-2500 hâne, nüfusu da ~ o.000 ile 15.000 ki~i
aras~ nda de~i~ mekteydi. Tahmini olarak tespit etti~imiz bu nüfusun her zaman ayn~~ kalmad~~~n~, de~i~ken oldu~unu da belirtmek gerekmektedir. Biraz a~a~~da Tablo VI'da aç~klad~~~ m~z gibi, ~ehirdeki mahallelerde toplam
olarak goo mülk eve kar~~l~k 1255 hâne kirac~~ evi bulunmaktad~r. Bu kirac~~ nüfusun hareketli, gezgin bir nüfus oldu~unu belirtmek gerekmektedir.
Idari, man, askeri ve sosyal ~artlara göre bu nüfus azal~p-ço~alabilir.
O nedenle, ~ehir nüfusu, do~um, ölüm gibi tabii hadiseler ile salg~n hastal~k gibi tabii afetlere ba~l~~ olmaks~z~n k~sa sürede azal~p-ço~alabilir. Tablo V'de tahmini olarak tesbit etti~imiz, 14.581 rakam~~ ile, 253+4 ralcarnlan aras~ ndaki rakamlar bu çerçevede mütalaa edildi~i zaman gerçe~e yak~n tahminler gibi gözükmektedir.
2 - 1736 Tarihindeki Demografik Ta~>:
Bu dönemin mahalle adlar~n~ , kaç "Avdnz ve Ntiziil Hdriesi, Piyade Hânen, Kürekçi ve Kalyoncu Hânesi" say~ld~klann~ , bu mahallelerin kaç "Gerçek
Hâne»clen (evden) ibaret oldu~unu, mahallelerdeki mülk ve kirac~~ evlerinin
say~lmalann~ , ödedikleri vergi miktarlann~, Antakya ~er'iyye Sicillerinde yeralan ve yukar~da sözünü etti~imiz "MUfredat D~fterleri","Tarh ve T~vzi Defterbn", "Avanz ve Nuzul Hânesi D~fterleri", "Mu D~fterleri" ve "Mahallat D~f28 Streck; "Antakya Madd." L A., C. I, S. 458; H. Sahillio~lu; a. g tebl~g,
Turt Ansiklopedisi; C. 5, s. 3394-3399; Ahmet Cevdet Pa~a; Tezair, Yay~na Haz~ rlayan, Cavit Baysun, C.
Ankara, s.
29 R. Özdemir; X/X. rüg~hn ilk rar~sinda Ankara, s. 75-133; Özer Ergenç;
1580-1596
Mart Aras~ nda Ankara ve Konya ~ehirlerinin Mukayeseli incelenmesi roluyla Osmanl~~ ~ehirlerinin
Kurumlara ve Sosyo-Elconomik Tapu: üzenar Bir Deneme, D.T.C.F. Bas~lmam~~~Doktora Tezi,
Tez No. 172, Ankara, 1973; Yusuf O~uzo~lu; XV//. riizy: lin ikinci rar~s~ nda Konya ~ehir
M~tesseseler~~ve Sosyo-Ekonomik Tapu' Üzerinde Ara~t~rma, D. T C. F. Bas~lmam~~~Doktora Tezi,
No. 253, Ankara, 19842.

ANTAKYA'NIN FIZIKI VE DEMOGRAFIK YAPISI

139

ter/eri" vb. gibi defterlerden tespit edebilmekteyiz. Mesela: 23 A~ustos 1736
(15 Rebiyül-Ahir 1149) tarihinde, "Siikiine Resmi" toplanmak amac~yla
tanzim edilen "Tevzi ve Taksim Defteri'nde (Mahallat Defteri), Antakya'n~n
33 mahallesinin adlar~n~ , mahallelerde bulunan mülk ve kirac~~ evlerinin
say~lar~n~, bu evlerin toplam olarak ödedikleri vergi miktarlar~n' net olarak
ö~renebilmekteyiz 30. Bu mahalle adlar~n~n özelliklerini, her mahallede ne
kadar mülk ve kirac~~evinin oldu~unu, her mahallede vergiye dahil ne kadar nüfusun bannd~~~n~, nüfus yo~unlu~u bak~m~ndan kalabal~k olan mahalleleri, ~ehiri olu~turan toplam 33 mahallede ne kadar nüfusun bannd~~~n~, her mülk ve kirac~~ evin ödedi~i vergi miktarlar~n' daha net olarak
vurgulayabilmek için ayr~~ bir tablo ç~karmay~~ uygun bulduk (Bkz. Tablo
VI).
TABLO-VI

Kirac~~ Evlerdeki
TahminiNüfus (6
Katsay~s~na göre)

Mahallelerin
Toplam Nüfusu
(ki~i olarak)

~~ Dörtayak
Meydan
3 Uncular (DakikiyYe)
4 imran (Iman)
5 Debbos
6 Oruço~lu
7 Kara Ali
8 Keçeci
9 Cinci
~ o Rikabiye
1 I Havace Abdi
12 Kapu Bölü~ü
13 Ak~~ Baba (Akbaba,
Ali Baba)
14 Kantara
2

Mülk Evlerdeki
TahminiNüfus (6
Katsay~s~na göre)

Mahalle Ad~~

450

1440
996

1890
1110

11 4

270
132
228

Kirac~~ Evlerinil
Say~s~~

Gerçek-Hane
Say lar~~
MülkEvlerinin
Say~s~~

S~ra No.

~~ 736 TARIHINDEKI MAHALLELERIN DEMOGRAFIK YAPISI

75
34

240
1 51

204

26
14
24

19
8
14
15
15
40

156
84
144

20

19
30
16
24
32
19
21

6~~

20

48
84

120

90

11 4

18o

90
240

210

96

120

216

18o
258

204
420

39
43
3

144
192

144

18

21

~~ 26

126

324
420
132
252

35

366

210

578

» Antakya ~S.; Defter No: 2, Sayfa No: 50. b, Belge No: 66.

Dü~ünceler

Her mülk evinden
2,5 guru~, her kirac~~ evinden de
0,5 guru~~olmak
üzere toplam olarak 3034 guru~~
vergi toplanm~~t~ r.
Bu verginin 2250
gun~~u mülk evlerden, 650 gurukirac~lardan
~u
al~ nm~~, 134 guru~ta
Sarrniye
Cünuniyye mahallerinden al~nm~~t~r.

20
2I
22

23
24
25
26

27
28
29
30
3I
32
33

Mahallelerin
Toplam Nüfusu
(ki ~i olarak)

Kirac~~Evlerdeki
TahminiNüfus (6
, Katsay~s~na göre)

Kirac~~ Evlerinin
Say~s~~

15
16
17
18
19

1Mülk Evlerinin
Say~s~~

S~ra No.

Gerçek-Hane
Say~lan

Mülk Evlerdeki
'Tahmini Nüfus (6
Katsay~s~na göre)

R~ FAT 0/DEM1R

110

8g
il
35
16

66
~~ I 2
92
33
1 ~~
131
Il
25
13

534
66

396
672

210

552

96

294
186
1146
276

90

198
66
786
66
1 so
78

20

210

120

330

20

138

120

258

3
19

114
84
11 4
336

18

~~ 32
198
138
582

Mahalle Ad~~

Mahsen
Günlük (Gevenlik)
Sofular
~eyh Ali
Saha
Kanavât (Konuk)
Cami-i Kebir
Kastal
~irince
San Mahmud
Senbey (~enlik)
Sekkin
Hümmare
Mukbil
Tabi-i Sofular
Halil A~a Kirac~ lan
Elvaniye Kirac~ lar'
Sarmiye ve Güncan
Kirac~ lar-1
Cününiyye Kirac~ lan

Toplam

goo

20

6o
35
38
15
35
23
~g
14
19
.56

4
41

—

—

—

—

—

—

120

360
210

228

114
24
246
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930
738
762

378
168

—
—

—

—

Erkek-Kad~ n
Toplam Nüfus
1228
Sicil
toplam~~
1255
benim
toplan~ n

5400
ki~i

7530

12930 ki~i
eder.

Tablo VI'da görüldü~ü gibi, ~ehirdeki 33 mahallede 3' toplam olarak
goo mülk eve kar~~l~ k, 1255 hâne (mukayyit bu rakam~~ 1228 olarak bul' Son 4 mahallede bulunan mülk ve kirac~~ evlerin say~lan belli de~il. Vesikada kesin
bir rakam verilmedi~i için biz de o sütunlan bo~~b~ rakt~k. Belki ilerde benzer bir belgenin
bulunmas~yla konuyu ayd~nlatmak mümkün olacakt~r.
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mu~tur) 32 kirac~~ evi yer almaktad~r. ~ehirdeki toplam ev say~s~~ 2155 hânedir. Bu say~, sadece vergiye dahil olan nüfusun oturdu~u evi ifade etmekte
olup, vergiden muaf olanlar~n ev say~lar~n~~kapsamamaktad~r. Belgede
böyle bir ay~ nmdan söz edilmiyor. Ancak genel kural, muaf olan askeri' ve
hizmet erbab~ndan (iman, müezzin, vaiz, papaz, haham vb. gibi) vergi
al~nmad~~~~da bilinmektedir. Belki bu say~ya 150 veya 200 hâne kadar da
muaf olanlar~n ev say~lar~n~~eklemek mümkündür.
Biz her mahallede bulunan ev say~s~n~~ tespit ettikten sonra, bu evlerde oturan nüfus miktar~n~~da tespit etmeye çal~~t~k. Bunun için, Antakya
ailesi üzerine yapt~~~m~z çal~~mada, tespit etti~imiz 6 rakam~n~~ (4 çoçuk,
2 anne-baba olarak) "katsay~" olarak ald~k. Bu "katsay~" ile mülk ve kirac~~
ev say~lar~ n~~ çarparak (75x6=450; 240x6=1440; 450+1440=1890
ki~i gibi yapt~k) ayr~~ ayr~~ nüfuslar~~tespit ettik. Mülk ve kirac~~ evler için
tesbit etti~imiz rakamlar~~toplayarak, her mahallede oturan vergiye dahil
toplam nüfusu bulmaya çal~~t~k. Tablo VI'da görüldü~ü gibi, goo mülk
evde 5400 ki~i, 1255 kirac~~ evde de 7530 ki~i oturmalctad~r. Bu sonuçlara
göre, ~ehrin vergiye dahil, toplam nüfusu 12.930 ki~idir. Bu rakama ~~000
kadar da muaf olan nüfusu eklersek 13.930 ki~ilik toplam ~ehir nüfusunu
bulmu~~oluruz. Görüldü~ü gibi bu rakam, 17°9 tarihi için, tahmini olarak
tesbit etti~imiz ~~o-~ 5 bin rakam~na denk dü~mektedir.
Tablo VI'da yer alan mahalleler, nüfus yo~unlu~u aç~s~ndan da tahlil
edildi~i zaman Döraka, Meydan, Uncular, Kantara, Mahsen, Sofular, KanaKana4 Cami-i Kebir, San Mahmut,Tabi-i Sofular, Havâce Abdi, &Mke,
Oruço~lu, Ak~~Baba, Günlük, ~eyh Ali, Keçeci, Cinci, ~enbey gibi 20 mahallenin ~ehrin en kalabal~k mahalleleri oldu~u aç~kca görülmektedir. Bu mahallelerde toplam olarak 11.412 ki~i bannmalctad~r. Bu kadar nüfus da
toplam ~ehir nüfusunun % 88,25'ini te~kil etmektedir. Geri kalan °k
11,75'lik nüfus 13 mahallede bannmaktad~ r. Bu mahallelerden Dörtayak,
Kantara, Kastad Mal~sen, Sofular ve Günlük mahallelerinin müslim ve zimmi
~eklinde kar~~~k olmas~~ ayr~ca dikkat çekicidir. Bu 20 mahallenin ~ehrin en
önemli yerlerine da~~lm~~~olmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Burada tespit etti~imiz mülk ve kirac~~evler üzerinde de durmak gerekmektedir. Neden mülk ev say~s~~az da, kirac~~ evi fazlad~r? Bu uygula32 Bu vesikay~~tanzim eden mahkeme "mukaffid"i (mahkemede tutanaklar~~yazan ki~i, daktilografi görevi görüyor) yapt~~~~toplamada, kirac~~ evi say~s~n~~ 1228 olarak tespit etmi~tir.
Bizde belgede yer alan, mülk ve kirac ~~ evlerini toplad~k ve sonucu 1255 olarak tespit ettik.
Yapt~~~m~z hesaplar~~1255 say~ s~na göre yapt~k.
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man~ n çok çe~ itli idari, mali, askeri ve sosyal sebepleri olabilir. Bizce ~u sebepler üzerinde durmak mümkündür.
~ehrin yerle~ im yeri itibariyle dar olmas~, evlerin yana~~ k düzende yap~lmas~ na neden olmu~tur. Buradaki dar sokaklar özellikle yaz aylar~nda
baz~~ ki~ileri s~ km~~~olabilir, Antalcya'n~n etraf~ nda yayla yerlerinin çok olu~ u (özellikle Kuseyr Yaylas~ , Harbiye (Defne) Çevresi, Kel Da~~çevresi, Sar~-Maz~~ taraf~~ vb. gibi) birçok ki~ inin yerlerine yazl~k vari ev yap~ p yaz aylar~n~~ orada geçirmeleri, baz~lar~n~n ~ehre yak~ n yaylalardan inmeyip orada
devaml~~ oturur olmalar~~ (Antakya'n~ n etraf~nda yapt~~~m alan ara~t~ rmas~ nda, bugün (1989) dahi birçok ki~i ~ehirde çal~~~ p yaylada oturrnaktad~r), ~ehirdeki evlerinin bo~~kalmas~na neden olmu~~olabilir. Yaz aylar~ nda, Anadolu'nun do~u ve kuzey yaylalannda hayvanc~l~k yapan konargöçer a~iretlerin k~~~aylar~nda Urfa, Rakka, Halep, Gaziantep, Adana ve Antakya bölgelerine indikleri de bilinmektedir. ~~te bu göç olaylar~ ndan dolay~~ da kirac~lann artm~~~olmas~~ mümkündür. Di~er bir etken de Antakya
çevresinde bar~ nan nüfusun çal~~ ma veya yerle~me amac~yla ~ehre gelmesi
sonucunda kirac~~ nüfus artm~~~olabilir. Bir di~er etken de tabii ~artlar olmal~d~r. Bilindi~i gibi Antakya deprem ku~a~~~üzerindedir. Eski ça~lardan
beri çok s~ k olarak deprem felâketine maruz kalm~~t~ r. 1709 tarihinden itibaren Siciller tarand~~~~zaman da deprem felâketini gösteren birçok belgeye rastlamak mümkün olmaktad~ r. Her deprem, birçok evin tahrip olmas~na neden olmu~~olabilir. ~~ te bu tabii felâketin, imkan~~ olan ki~ilerin ev
yapmas~n~~ engellemesi mümkündür. Belki de birçok Antakya'', imkan~~ oldu~u halde, ev yap~ p, bir sonraki depremde tahrip olmas~n~~ görmek yerine, kirada oturmay~~ da tercih etmi~~olabilir. Bugün dahi, Antakya'da kiral~k ev bulunmas~ nda s~k~nt~~çekilmesi, bulunan evlerde bir, iki veya üç y~ll~k pe~in para istenmesi, icanaatimizce bu eski al~~kanl~ klann uzant~s~~ olmal~d~r.
Buraya kadar sayd~~~m~z tüm etkenler, ~ehirde bulunan evlerin lciras~n~~ da cazip hale getirmi~~olmal~d~ r. Çünkü Sicillerde buldu~umuz kira
sözle~melerinde yeralan bedellerin, ba~ka ~ehirlere göre yüksek olu~u,
böyle bir kanaat olu~mas~ na sebep olmaktad~ r.
3 - 1829 Tarihindeki Demografik rap:
1829 (1245 h.) tarihindeki, Antakya b~n nüfusunu tespit edebilmek
için, "Antakya ~er'iyye Sicilleri"nde yeralan yukar~ da adlar~ ndan s~kça söz
etti~imiz "Salyâne Defterleri", «Mahallât Defterleri" ve «Avânz ve Artiziil-Minesi
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Defterlen" vb. gibi defterlere bakma= gerekmektedir. Bu defterlerde, hem
mahallelerin adlar~~ hem de "Avânz-Hânesi Say~lan" yer almaktad~r (Bkz.

Tablo ~li). Buradaki rakamlar~~kullanarak, ~ehir nüfusu haldunda baz~~
atahminlesde" bulunmam~z, tespit etti~imiz bu rakamlar~~ ba~ka rakamlarla
mulcayese ederek baz~~ sonuçlar glcarmam~z mümkün olacakt~r.
Tablo III'de görüldü~ü gibi, bu tarihte Antakyah~n 29 mahallesi vard~r. Bu 29 mahalle, toplam olarak 1427 »Aminz-Hânesi» olarak say~lm~~t~r 33. Bu tarihlerde, bir "Aviinz Hânesi»nin kaç "Gerçek-Hane" say~ld~~~na
dâir kesin bir rakam~~ ~imdilik tespit edemedik. Ama bu tarihlerde, di~er
Anadolu ~ehirleri üzerine yapt~~~m~z çal~~malarda, bir "Avânz-Hânesi"nin
9, 1 o, 13, 15, 16, 53, 61, 5, 62 "Gerçek-Hâne" say~ld~~~na dâir kesin rakamlara rastlad~k 34. 1709 y~l~ na ait tahmini nüfusu bulurken uygulad~~~=
yönteme benzer bir yöntemle, »Aviinz-Hâne Say~s~~» olan 1427 rakam~n~~ bu
"Gerçek-Hane Say~lan" ile ayr~~ayn çarparak ~ehrin toplam ev say~s~n~, bu
ev say~lar~~ ile de 6 "kat say~ "s~n~~ çarparak tahmini toplam nüfusu bulaca~~z. Bu tahmini toplam say~lara 500 ki~ilik muaf olan (imam, müezzin,
hatip, papaz, haham vb. gibi) ki~i say~lar~n~~ da ekleyerek tahmini toplam
nüfus hakk~nda bir fikir vermeye çal~~aca~~z (Bkz. Tablo VII).
TABLO-VII

3
4
5
6
7

1 427
1427
1 427
1427
1427
1 427

13
15
16
53
61,5
62

Muaflarla
Beraber Toplam Ta
mini~ehir Nüfusu

IO

Tahmini Muaf
Olan Nüfus

9

1427

Tahmini Nüfus
(ki~i olarak)

1427
2

Ayar~z ve Nüzül
Hanesi ile Gerçek-Hane Say~lan= Çarp~m~ ndan elde edilen
toplam ev (gerçek-hane) say~s~~

Kat Say~~

Gerçek-Hane
Say~lar~~

1829 Tarihinde
Ayanz ve Nüzül
HanesiSay~lan

S~ra No.

I

1

1829 TARIHINDE ANTAKYA'NIN TAHMINI TOPLAM NÜFUSU

~~2843
1 42 70
18551
21405
22832
7563 ~~
87760
88474

6
6
6
6
6
6
6
6

77058
85620
111306
~~2843o
~~36992
453786
526563
530844

500
500
500
500
500
500
500
500

77558
86 ~~20
1 ~~ ~~ 8o6
~~28g3o
137492
454286
527063
531344

33 Antakya ~S.; Defter Na: 22/s. 57, b. 123.
" R. Özdemir; X/X. ruzytl~n ~lk Tartsutda Ankara, s. 99-115.
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Tablo VII'de görüldü~ü gibi, 1829 y~l~ na ait "Avânz ve Nuz~d Hân~si»
olarak verilen 1427 rakam~n~~ 9 ile 62 aras~nda de~i~en "Gerçek-Hâne Say~lan" ile çarparak, her say~~ için 12843 ile 88474 aras~ nda de~i~en ev say~lar~n~ , bu ev say~lar~~ ile bir ailenin 6 ki~iden olu~tu~u gerçe~ini yans~tan "kat
say~ » 6 rakam~n~~ çarparak 77058 ki~i ile 530844 ki~i aras~nda de~i~en tahmini toplam nüfuslan, bu tahmini toplam nüfuslara ~ehirde vergiden muaf olan 500 ki~ilik nüfusu da ekleyerek 77558 ki~i ile 531344 ki~i aras~nda
de~i~en tahmini toplam nüfusu vermeye çal~~t~ k.
Tablo VII'de verdi~imiz bu rakamlardan hangisi do~rudur? Hangisi
gerçe~i yans~ tmaktad~r? Hangisine itibar etmemiz gerekmektedir? Yukar~da belirtti~imiz gibi, "Avânz-Hane Say~lan" vergi toplamak amac~yla tanzim edilmi~~say~lard~ r. Rakam ne kadar yüksek tutulursa, reayan~n ödedi~i vergi de o nisbette fazla olmaktad~ r. "Avânz-Hâne Say~lan»n~n, geni~~bir
zaman dilimi içinde nüfus tahminlerinde kullan~lmas~, ç~ kan say~lara da
kesin gözüyle bak~lmas~~ büyük yan~lg~lara sebep olmaktad~ r. Her "AviirnHane Say~s~ " sadece tespit edildi~i döneme ait baz~~ bilgiler vermeye yard~m
etmektedir. Kesin sonucu vermemektedir. Tablo - VII'de ortaya ç~kard~~~= sonuç, bunu net olarak sergilemektedir. Yapt~~~ m~z hesaplara göre,
1709 tarihlerinde ir) ile 15 bin ki~i, 1736 tarihlerinde 1393o ki~i olarak tespit etti~imiz tahmini toplam nüfus, 1829 tarihinde, 7 ile 35 kat aras~nda
artarak 77558 ki~i ile 531344 ki~i aras~nda artan bir rakama ula~m~~~
gözükmektedir. roo ile 120 y~lda, bir ~ehir nüfusunun bir anda 7 kat ile
35 kat aras~nda artmas~~ mümkün müdür? Bu as~rda çe~itli Osmanl~~ ~ehirlerindeki nüfus art~~lar~~ da hesaba kat~lacak olursa bu mümkün de~ildir.
Peki bu art~~~nereden ileri gelmektedir? Bu art~~~n sebebi:
a - Devletin mali durumu iyi olan reayadan daha fazla vergi almak
için, 1709 tarihlerinde 251,5 hâne olan "Avânz ve Niiz~d Hâne Say~s~ "n~~
5,67 kat art~rarak 1427 l~âneye ç~ karmas~ndan ileri gelmektedir. Önceki y~llarda "Avar-Iz-Hanesi" tespit edilirken, ~ehirde bulunan bütün evler say~l~ r,
zengin-fakir ay~ r~ m~~ tespit edildikten sonra, her mahallede fakir ve zengin
evlerin kaçar "Avar~z ve Nüzül Hânesi" say~lacaklar~~ ayr~~ ayr~~ tespit edildikten sonra, ~ehre ait kesin "Avar~z ve Nüzül Hâne Say~lar~ " gerçekçi biçimde
tespit edilmekteydi. Bu tarihlerde tespit edilen "Avar~z ve Nüzül Hane Say~lan", devletin en s~k~nt~l~~ dönemlerine rastlamaktad~r. 1820-I827 tarihlerinde devleti u~ra~t~ran Yunan Isyan~, 1826 tarihinde gerçekle~en Vâka-i
Hayriye olay~~ (Yeniçeri Oca~~n~n kald~r~lmas~), 1828-29 Osmanl~-Rus Harbi, 1829-1833 M~s~ r Meselesi gibi iç ve d~~~hadiseler devleti idari, askeri
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yönden çok sarst~~~~gibi, mali aç~dan da epeyce sarsm~~t~r. Devlet sava~~
döneminin mâlt s~k~nt~s~ n~~ atlatabilmek için "Avânz ve Niizill Hdne Say~lan "n~~ "sava~~dönemi ~artlar~~"na uygun olarak yükseltmi~~olmal~d~r. Bu ~artlarda, tamamen vergi toplamak amac~yla tanzim edilen "Avânz ve Nrizül
Hdn~si Say~s~ " olan 1427 rakam~n~n nüfus tahmininde kullan~lmas~~ böyle
bir yanl~~~ve yan~lg~y~~ beraberinde getirmi~tir. "Aviinz-Hdne Say~ /an"n~n,
nüfus tahminlerinde kullan~lmas~ n~n getirdi~i mahzurlar bu örnekte bir
kere daha ortaya ç~km~~~olmaktad~r.
b - Art~~~n ikinci sebebi; her mahalleye ait ayr~~ ayr~~ "Gerçek-Hdne Say~lar~ " tespit edilemeyi~i olmal~d~ r. Belki ileriki cal~~malar~ m~zda tespit edece~imiz "Gerçek-Hdne Say~lan" g, ~~ o, 13, 15, 16 ralcamlanndan daha da az
olmayacaldard~r. Bu rakamlar~~ dahi esas alsak, ~ehrin tahmini toplam
nüfusu 77558 ki~i ile 137492 ki~i aras~nda de~i~ecektir. Kanaatimizce bu
rakamlar da çok fazlad~r.
c - Art~~~n üçüncü sebebi; ~ehirdeki muaf olan unsurlar~n kesin rakamlann~n bilinmemesidir.
Bütün bu sebebler bir araya gelince, ~ehrin tahmini toplam nüfusunda çok fazla bir art~~~gözlenmektedir. Burada en büyük sebeb "Avdnz ve
Nüzül Hdne Say~s~ "n~n 251,5 haneden, 1427 hâneye yükseltilmesidir. Büyük
ihtimalle, bu dönemde maddi durumu iyi olan ~ehir halk~ndan, devlet,
daha fazla vergi almak istemi~tir. Halbuki ayn~~ dönemlerde, 1785 tarihinde Ankara'da, 267 hâne olan "Avânz ve Niizül Hdne Saysz"n~, 1826 tarihinde 145,5 hâneye dü~ürerek reayadan daha az vergi alma cihetine gitmi~Ur". 1830 Nüfus Say~m~na göre ise Ankara ~ehrinin toplam nüfusu 22586
ki~idir36. Görüldü~ü gibi, Ankara'n~n kesin toplam nüfusu olan 22586 say~s~~ ile, sadece vergi toplamak amac~yla tanzim edilen "Avânz ve Niizül
Hânesi Say~s~ " 145,5 rakam~~ aras~nda tam bir uyum söz konusu de~ildir.
Devlet, bu dönemde maddi durumu iyi olmayan Ankara halk~n~n "AvânzHdnesi Say~lar: "n~~ dü~ürerek, vergi konusunda destek sa~lam~~t~ r.
Buraya kadar yapt~~~m~z uzun aç~klamalardan anla~~ld~~~~gibi, I829
y~l~nda Avdnz ve Niizül Hiinesi Say~s~ " olarak tespit edilen 1427 rakam~, sadece vergi toplamak amac~yla, sava~~dönemi ve ola~anüstü ~artlarda tespit
edilmi~~say~~ niteli~indedir. Bu rakama dayanarak tespit etti~imiz hiçbir saR. Özdemir; X/X. rtizy~hn Ilk Tansu:da Ankara, s. ~~ oo- ~~15.
R. Özdemir; X/X. ry~ /~n ~lk rar~nnda Ankara, S. 115-118.
Brlleten C. 1.111, 10
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y~y~~ tahmini nüfus rakam~~ olarak almam~z mümkün gözükmemektedir.
1709, 1736 y~ llar~ nda tespit etti~imiz 10 ile 15000 ki~ilik rakam~ n biraz art~~~~olan 15 ile 20000 ki~ilik tahmini rakam~~ kabul etmemiz daha gerçekçi
gözükmektedir. Zira, bu dönemlerde incelenen birçok Anadolu ~ehirlerinin tahmini nüfuslan veya I830 y~l~~ say~ m sonuçlar~ na dayanan kesin
nüfus sonuçlar~~ bu say~lara çok yak~ n ç~ kmaktad~ r. Yukar~da aç~klad~~~=
gibi, I838'de Antalcya'ya gelen seyyah Robinson, nüfusu 6000 ki~i, Semsettin Sami 16816 ki~i, Bustâni 16657, 1848'de 17000 ki~i, 1853'te H. Petermann ~ 0000 ki~i I867'de Ahmet Cevdet Pa~a 9904 ki~i, 188o'de Sachau
17500 ki~i, 1891'de V. Guinet 25000 ki~i, 1899 tarihli Halep Salnâmesine
göre 70648 ki~i olarak verilmi~tir 37. Bu tahminler de gözönünde bulundurulacak olursa, 1829 tarihlerinde ~ehir nüfusunun 15000 ile 20000 ki~i aras~nda oldu~unu tahmin etmemiz mümkün olacakt~ r. ileriki çal~~malanm~zda, 1830 y~ l~~ nüfus say~ m~ na ait herhangi bir bilgi ortaya ç~karsa, daha net bir bilgi sunmak mümkün olacakt~ r.
4 - Etnik ve Dini Duruma Göre Demografik nin
Mahallelerin etnik ve dini durumlar~ n~, 'Antakya ~er'~ye Sici/le~i"nde
yer alan "Avânz ve Artiztil Iiiinesi Defterleri", "Salydne Defterle~i "Mahallia
Defter/eri", "Tevzi ve Taksim Defteri", «Aliifreddt Defter/eri" vb. gibi defterler
ile di~er belgelerden ö~renmekteyiz. Yukar~da, mahallelerin etnik ve dini
durumlar~~ üzerinde ayr~~ ayr~~ durduk. Burada sadece nüfuslan üzerinde
durmaya çal~~aca~~z.
De~i~ik Osmanl~~ ~ehirlerinde oldu~u gibi, Antakya'da da birkaç etnik
ve dini unsur bir arada ya~amaktayd~. Tablo I ve Tablo III'de verdi~imiz
gibi, 1709 tarihinde, ~ehir 23 mahalleden meydana gelip, 251,5 hâne
sülüs «Avânz-Minesi" say~lm~~t~ r. 1829 tarihinde ise 29 mahalle olup, 1427
«Aviiriz-Hânesin nden olu~maktad~ r. Belirtti~imiz defterler ile Sicillerde yer
alan di~er belgeler incelendi~i zaman, 1709 tarihindeki 23 mahalleden 7
tanesi müslim ve zimmi kar~~~ k, 16 tanesi de tamamen Müslümanlara ait
ti. 1829 tarihinde ise, 29 mahalleden yine 7 tanesi kar~~~ k, kalan 22 tanesi
ise tamamen Müslümanlara ait idi. Tespit edebildigimiz kar~~~ k mahalleler
~unlard~ r (Bkz. Tablo VIII).
Tablo VIII'de, 1799-1829 tarihlerinde kar~~~k olan 7 mahallenin adlar~~
ile "Avanz-Hâne« say~lar~n~~ verdik. 1709 tarihinde 16 müstakil Müslüman
37

rUri Ansiklopedisi, C. 5, S. 3394-3399; H. Sahillio~lu; a. g. tebli~.
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Türk mahallesi ile 1829 tarihinde 22 Müslüman Türk mahallesinin adlar~~
say~lar~n~~Tablo I ile Tablo III'de verdi~imiz için bu tabile "Avdr~z-Hâne"
loda yeniden zikretmekten kaç~nd~ k. Sadece, mukayese imkan~n~n do~mas~~
için, "Avanz-Mine"say~lar~n~n verilmesi ile yetindik.
TABLO - VIII

—

83

—

7

—

37

—

_

185

—

5,5
~l
(1 Rub'u)
5,5
( ~~Sülüs)
~g

—
—

76
49

—
—

—

31

—

—

103

—

88
(1 Rub ~~
Sülüs)

163,5

564

863

Sofular

2

San Mahmut

3

Dörtayak

14

4
5

Günlük
Kantara

6

Kastal
(1 Sülüs)
Mahsen

Toplam

nz-Hâne Say~lan

1829 Tarihinde
Avânz-Hâne
Say~lar~~

26

1

7

1829 Tarihinde 22
Müslüman Türk
Mahallesinin Avâ-

1709 Tarihinde 16
Müslüman Türk
, Mahallesinin A4nz-i-line Say~lan

Mahallenin
Ad~~

~~7og Tarihinde
Avânz-Hâne
Say~lar~~

S~ra No.

1709 - 1829 TARIHLERINDE ANTAKYA'DA MÜSLÜMAN VE ZIMMILERLE
KARI~IK OLAN MAHALLELER

Dü~ünceler

kan~~k
Türkler-Ermeniler
ya~~yordu.
Türkler-Ordoks Rumlar kan~~kt~.
kar~~~k
Türkler-Ermeniler
ya~~yordu.
Türkler-Belli de~il.
Türkler-H~ristiyan Araplar
kan~~kt~.
Türkler-Araplar-Yahudiler
kan~~kn.

Bu 7 mahallede, Müslüman Türkler, H~ ristiyan Araplar, H~ristiyan
Rumlar, H~ristiyan Ermeniler ile Musev~~Yahudiler gibi 5 etnik unsur ile
3 semavi din bir arada ya~amaktayd~.

Müslüman Türkler, Sar: Mahmut mahallesinde, H~ristiyan Ortadoks Rumlarla'', Sofular ile Dörtayak mahallelerinde "H~ristiyan Ermenileri?", Kasta4
Antakya ~S.; Defter No: 55/b. 17, 18 vd.
Antakya ~S., Defter No: ~ /s. g, ~ o; Defter No: 47/b. 7; Defter No: 49/b• 1 , 49;
Defter No: 55/b. 455 vd.
38

39
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Kantara ve Mahsen mahallelerinde H~ristiyan Araplarla 40, Mahsen mahallesinde Musevi Yahudiler/e'. Günlük mahallesinde etnik yap~s~ n~~ tespit edemedigimiz zimmi unsurlarla bir arada kar~~~ k vaziyette ya~amaktayddar42.
Bu unsurlar~n nüfuslan ne kadard~? Toplam ~ehir nüfusu içindeki
oranlar~~ ne kadard~ ? Bu sorulara kesin cevaplar vermek oldukça zor
gözükmektedir. Sicillerde, bu mahallelerle ilgili olan belgeler gözönünde
tutuldu~u zaman, nüfusun büyük ço~unlu~unun Müslüman Türklerden
olu~tu~u kanaati uyanmaktad~ r. Belgelerde geçen yüzlerce ismin öz
Türkçe ki~i adlanndan olu~mas~~ bu kanaati uyand~rmaktad~ r. Sadece San
Mahmut, Sofular ile Dörtayak mahallelerinde birazc~ k zimmi nüfusun fazlal~~~~dikkati çekmektedir. Di~er mahallelerde birkaç evi geçmemektedir.
Tablo VIII'de görüldü~ü gibi, bu 7 mahallenin ~ 7o9'daki "AviinzHâne" say~s~~ 88 hânedir. Bu rakam, toplam "Aviinz-Hf~ ne" say~s~~ olan
251,5 hânenin
34,99'unu te~ kil etmektedir. Geri kalan °A3 65,o1'i müstakil Müslüman Türk mahallelerine aittir. 1829'daki "Avânz-Hdr~e" say~s~~
ise, 564'tür. Bu rakam da toplam 1427 a~lvdnz-Hilne" say~s~ n~n °A, 39,52'sini te~kil etmektedir. Geri kalan °k 6o,48'i müstakil Müslüman Türk mahallelerine aittir. 1709 tarihine ait olarak tesbit etti~imiz % 34,99 kar~~~k
nüfus ile 1829 y~l~ na ait olarak tesbit etti~imiz °A. 39,52'lik kar~~~k nüfusun
ne kadar~~ Müslüman Türk, ne kadar~~ Zimmi unsurlara aittir? Bu soruya
da kesin rakamlarla cevap vermek oldukça zor gözükmektedir. Sicillerde,
bu 7 mahalle ile ilgili olarak tespit etti~imiz belgelerden büyük ço~unlu~unun Müslümanlara, yine belgelerde geçen isimlerden büyük ço~unlu~unun Türkçe olmas~ ndan hareket ederek, bu yüzdelerin 3/4'ü Müslüman
Türklere, 1 /4% de zimmilere ait idi dememiz mümkün olmaktad~ r. Bu
tespitten sonra ~ehir nüfusunun % 8 veya 10'unun (çok iyimser olarak To
15) zimmi, °k go veya 92'sinin Müslüman Türklerden olu~tu~unu söylememiz mümkündür.
1891 y~l~nda Antakya Kazas~~ üzerine çal~~an V. Cuinet, 20.000 Suriyeli
Arap, ~ o.000 Nusayri, 16.584 Ermeni, Rum, Süryani, Keldâni, 16.000
Türk ve Çerkez nüfus vermi~ tir. Ayn~~ y~l (~~8g ~~ ) yay~nlanan "Halep Salndmesinde Antakya Kazas~"nm, toplam 60.394 ki~ilik nüfustan 54.423 ki~isinin
Antakya $S.; Defter No: 1/s. 12; Defter No: 47/b. 161; Defter No: 55/b. 987.
'' Antakya $S.; Defter No: 2/s. 43.
42 Antakya $S.; Defter No: 49/b. 64; Defter No: 55/b. 987.
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Müslüman geri kalan 5971 ki~isinin ~rmeni, Rum ve Yahudi gibi zimmi
oldu~u kay~ t edilmi~tir 43. Bu rakamlar, "Antakya Kazan "run merkezi ile
nahiye ve köylerine aittir. Merkezin nüfusunu tam olarak vermekten uzakt~r. De~i~ik tarihlerde Osmanl~~ ~ehirlerini dola~an bat~l~~ seyyahlardan baz~lar~ n~ n, genellikle zimmi nüfusu fazla göstermeye çal~~t~klar~~ gözlenmektedir. '890'lardan sonra, Osmanl~~ ülkesinde misyonerlik faaliyetlerinin ba~lamas~ndan sonra bu durum daha belirgin olarak ortaya ç~km~~t~r. Baz~~
seyyahlann zimmi nüfus hakk~nda yapt~klar~~tahminlerin, resmi rakamlardan birkaç kat daha fazla olmas~~ bunu aç~k olarak göstermektedir.
Sonuç olarak, Antakya'n~ n nüfusunu ö~renmek amac~yla I830 y~l~nda,
Osmanl~~ yönetimi taraf~ ndan nüfus say~m' yap~labilse idi, daha berrak rakamlarla sonuca gitmemiz mümkün olacakt~. Ama, ~imdilik böyle bir rakamdan mahrum oldu~umuzu belirtmek gerekmektedir.
V - Mahalleleri Meydana Getiren Evlerin Fiziki Tapu:
Bu konunun iyi anla~~labilmesi için, ilk akla gelebilen ~u sorulann
do~ru olarak cevapland~ nlmas~~ gerekmektedir.
Yukar~da sözünü etti~imiz mahalleleri meydana getiren evlerin mimari özellikleri nas~ld~? Insanlar~ n rahat etmesi için nas~l tasarlanm~~t~? Rahat
ve huzuru sa~lamak için hangi elemanlardan faydalan~lm~~t~? Bir ailenin
ya~ad~~~~ev ne kadar büyüklükteydi? Bu evlerde ne tür malzemeler kullan~lm~~t~ r? Belirli özelliklere sahip Antakya evleri kaça al~n~p-sat~llyordu?
Mahalleleri meydana getiren evler, hangi plana göre yerle~mi~ti? Mahallelerin olu~umu incelendi~i vakit nas~l bir ~ehir plan~~ ortaya ç~ kabilir? vb.
gibi sorular~~ saymak mümkündür.
Bu sorulann do~ru cevaplar~n~~ Antakya ~er'iyye Sicilleri'ne yans~yan "Ev
Sat~~~Hüccetlrri", "Ev Hibe Hüccetlen", "Ev in~a ve Tamir Hüccetlen», "Ev Anla~mazl~k Hüccetleri", "Vakfiyeler" vb. gibi resmi kay~tlar ile yine Siciller'de
yer alan ve yukar~da söz etti~imiz "Mahallât Defterleri», "Hâne Defterleri»,
"Tevzi ve Taksim Defterlen", "A vânz ve NuzuI Hdnesi Defterleri", SCilyâne Defter/eri" vb. gibi defterlerden geni~~ölçüde ö~renmemiz mümkün olmaktad~r.
Belgelerden anla~~ld~~~ na göre, Antakya evleri, genellikle "tahtâni" veya
"fevkani" (tek veya iki katl~) yap~da, üzeri kiremitle örtülü, giri~~ve ön cepray: Ans~klopedisz, C. 5, S. 3396-3397.
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helerinde "sutun ve kemer/er" yer almaktad~r. Uygun yerlerde "çardak ve sayegah" denilen yazl~k k~s~mlar, evlerin büyüklü~üne göre, iç k~s~ mlarda birkaç tane "oda", bir "kikr", bir "mutfak" bulunmaktad~ r. Bu mimari özellikte tasarlanan evlerin genellikle birer "avlu" su, avlu içinde bir "kent!" (hela), bir "su kuyusu", birkaç tane "Turunç A~ac~ ", birkaç tane "Nar A~ac~ ",
birkaç tane "Limon A~ac~ ", birkaç tane "Zeytin A~ac~ ", birkaç tane "Meyvesiz A~aç", bir veya iki kök "Üzüm Asman" bulunmaktayd~. Buldu~umuz
birçok "Sat~~~Hticceti"nde yakla~~ k ayn~~ özellikler ile evlerin fiyatlar~~ yeralmaktad~ r. Meselâ: Ocak sonlan 1710 (Evâhir-i Zilkade 1121) tarihli bir
"Sat~~~Hticcetinne göre, Antakya'n~n "Uncular" Mahallesinde oturan Ali
Han bin Mehmed adl~~ ki~i Antakya mahkemesine gelerek ayn~~ mahallede
hududlan belli olan ve üzeri kiremitle örtülü, tek katl~, birkaç odal~, yar~m
mutfa~~, yanm asayegah», yar~m avlusu, bir "kenef'l (hela), yar~ m su kuyusu, bir dip (kök) turunç a~ac~ , birkaç meyveli ve meyvesiz a~ac~, bir üzüm
asmas~~ olan evi, yine ayn~~ mahallede oturan Kahveci Yusuf Çelebi bin
Hac~~ Ahmed'e 20 guru~a satt~~~ n~ «, ~ubat ba~lar~~ ~ 7o9 (Evâs~t-~~ Muharrem 1121) tarihli ba~ka bir "Sat~~~Hticceti"ne göre, Antakya'n~n Sekain
mahallesinde oturan ve M~s~ r Kahire Yeniçerilerinden olan el-Hac Ahmed
bin Muslu adl~~ Çorbac~'n~n mahkemeye gelerek, Antakya'n~ n Dörtayak
mahallesinde hududlan belli olan ve üzeri kiremitle örtülü, sütunlu, tek
katl~, iki odas~, avlusu, kenefi, su kuyusu, 5 turunç a~ac~, 2 nar a~ac~, 2
üzüm asmas~~ olan evini, hâla M~s~ r'da bulunan Kara Mustafa Be~e'ye 200
guru~a satt~~~n~ 45, 13 Nisan 1709 (2 Safer 1121) tarihli ba~ka bir "Sat~~~
Hiicceti"nde, Antakya'n~ n Kastal mahallesinde oturan Hesna binti Meziç
adl~~ Nasraniye (h~ ristiyan zimmi), mahkemede, üzeri kiremitle örtülü, avlulu bir evi Osman Çavu~~bin Hac~~ Ahmed'e 40 guru~a satt~~~n~ , Mart
ba~lar~~ 1709 (Evâs~t-~~ Zilhicce ~~~ 2o) tarihli bir ba~ka "Sat~~~Hiiccetinr~de,
Habibii'n-Neccar mahallesinde oturan Küçük Mehmed A~a ~bni Süleyman
A~a, Mahkemede, Tut mahallesinde hududlan belli olan, üzeri kiremitle
örtülü, 2 tahtâni, 2 fevkâni odal~, bir fevkâni sayegahl~, bir toprak mutfak11, bir kenefi, bir avlusu olan evini Kara Ali Çelebi ~bni el-Hac Ali'ye 165
guru~a satt~~~n~ '', May~s ba~lar~~ 1709 (Evâs~ t-~~ Safer 1121) tarihli bir "Vakft:ye" de Habibti'n-Neccar mahallesinde oturan Ay~e binti Mehmed adl~~ hatunun, mahkemeye gelerek, Habibü'n-Neccar mahallesinin "Rikaiye
44 Antakya ~S.; Defter No:
" Antakya ~S.; Defter No:
" Antakya ~S.; Defter No:
47 Antakya ~S.; Defter No:

~ /s. 2, b. 3.
~ /s. 8, b. 19.
~ /s. 1 2, b. 30.
~ /s. ~~2 b. 32.
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Böli~~~i" ad~~ verilen "Koltuk Mahalle"sinde bulunan ve hududlar~~ belli olan
üzeri kiremitle örtülü, sütunlu, "asma alt~" olan, avlulu, bir kenefi, 1/3

hissesine sahip oldu~u bir su kuyusu, bir nar a~ac~ , bir üzüm asmas~~ olan
evini, "Rikabiye Bölii~ii" denilen "Koltuk Mahalle"nin "Avânz Resminni ödemek üzere "~mameyn (~mam rusuf ve ~mam Muhammed) kavline göre vak~f etti~ini, ~cdr "akar"'~n~n (gelir, ~~~~~~a) mahalle Aviinz~na sarf olunmas~n~" istiyerek
vald etti~ini görmekteyiz «. Arka arkaya verdi~imiz 5 ayr~~ örnekten anla~~ld~~~~gibi, 1709 ve 171 o tarihlerinde, Antakya evlerinin mimari özellikleri,
tasar~ m biçimleri, insanlar~ n evlerdelci ya~ama al~~kanl~klar~ , kimlerin eval~ p kimlere satt~ klan, mahallelere ve evlerin durumlar~ na göre ev fiyatlar~~
net olarak ortaya ç~ kmaktad~ r. XVIII. yüzy~ l~n ba~lar~nda gördü~ümüz bu
özellikleri daha sonraki tarihlerde de görmekteyiz. Mesela: 18 A~ustos
1736 (io R. Ahir 149) tar~hli "Sat~~~Ilticceti"ne göre, Kanavdt mahallesinde oturan Ali bin Mehmed adl~~ ki~i mahkemeye gelerek, "San Mahmud" mahallesindeki hududlar~~ belli olan tek katl~, 2 odal~ , avlusu, kuyusu
ve di~er mü~temilat~~ olan evini, Antakya Kethüda Yeri olup Kantara mahallesinde oturan Abdülkadir A~a ~bni Kas~m A~a'ya 30 guru~a satt~~~n~ '',
~~Ekim 1736 (5 Cemaziye'l-Ahir 1149) tarihli bir ba~ka "Sat~~~Iliicceti"nde
ise, Kantara mahallesinde oturan el-Hac Mustafa A~a ~bni el-Hac Osman
adl~~ ki~inin vekili Hüseyin A~a bin Halil A~a marifetiyle, mahkemede,
Kantara mahallesindeki hududlar~~ belli olan tek katl~ , avlusu ve di~er
mü~temilat~~ olan evini, Kantara mahallesinde oturan ayn~~ Ketluida Ten
Abdülkadir A~a ~bni Kas~m A~a'ya 6o guru~a satt~~~n~~ görmekteyiz'''.
XIX. yüzy~ ldan itibaren inceledi~imiz vesikalarda, evlerin mimari
özellikleri ayn~~ kalmakla beraber, fiyatlar~ n~n oldukça fazla artt~~~n~~
görmekteyiz. Mesela: 1888 (13o6) tarihinde Dakikiyye mahallesinde biri
tam, 2 evin yar~ m hissesinin 5000 guru~a 5', ayn~~ tarihte (1888) Sofular ~slam mahallesinde bir evin 1500 guru~a 52, 18493 (~ s~~i) tarihinde Dörtayak
mahallesinde bir evin 3000 guru~a 53, ayn~~ tarihte Meydan mahallesinde bir
evin io.000 guru~a", ~irinbe~~mahallesinde 3000 guru~a", 1894 (1312) ta" Antakya ~S.; Defter No: ~ /s. 45, b. ~~20.
49 Antakya ~S.; Defter No: 2/s. 55, b. 75.
5° Antakya ~S.; Defter No: 2/s. 56, b. 78.
51 Antakya ~S.; Defter No. 47/b. 6.
52 Antakya ~S.; Defter No: 47/b. 7.
53 Antakya ~S.; Defter No: 4.9/b. ~~
" Antakya ~S.; Defter No: 49/b. 82.
" Antakya ~S.; Defter No: 49/b. 42.
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rihinde, Dutdibi mahallesindeki bir evin 3000 guru~a 56, Dakikiyye mahallesinde 7500 guru~a 57, ~enlik mahallesinde 4.000 guru~a" sat~ld~~~n~~ görmekteyiz.
Konuyu daha iyi vurgulayabilmek için, buraya kadar birçok örnek
verdik. Bu örnelderden anla~~ld~~~~gibi, Antakya evleri bir veya iki katl~,
çardald~, sayegahl~, avlulu, kuyulu ve a~açl~~ bir mekan olarak tasarlanm~~t~r. ~ehrin, Asi nehri ile da~~aras~ndaki bir koridora yerle~mesinden dolay~~
da, evlerin genellikle iki taraf~ ndan birbirine ba~land~~~n~ , sokaklar~n dar
ve karma~~k yap~~ arzetti~ini, baz~~sokaklara geçi~in, evlerin alt~nda in~a
edilen kemerli geçitlerden sa~land~~~n~ , bu nedenle baz~~ mahalle veya sokaklar~n tehlike an~ nda veya gece geç saatlerde büyük kap~ larla kapat~labilme özelli~ine sahip olduklar~n~~görmemiz mümkün olmaktad~r.
Yine örneklerden anla~~ld~~~~gibi, Sekdkin, Dörtayak, Kastal, Habibii'nNeccar, Sar~~Mahmud, Kaniara vb. gibi mahalleler aKethiidayeri», areniyeri
Çorbactst" ve "A~a, Be~e" gibi unvanlar~~ ta~~yan askeri zabit ve askeri taifenin oturmay~~ tercih ettikleri mahalleler durumundayd~.
Tasar~m~n~~ verdi~imiz evlerin fiyatlar~~ da mahallere ve evlerin mimari
özelliklerine göre de~i~kenlik arzetmekteydi: 1709-1736 tarihlerinde 20, 30,
40, 6o, 165, 200 guru~~(baz~~ evlerin bu fiyatlardan daha az veya daha çok
para ile sat~lmas~~ mümkündür) gibi fiyatlara al~n~p-sat~ld~~~n~ , bu tarihlerden 158-179 y~l sonra, yani 1888-18% tarihlerinde bu fiyatlar~n % loo,
200, 300, 400, 500 kat art~p, 1500, 3000, 4000, 5000, 7500, ~~ o.000 guru~a
yükseldi~ini görmekteyiz.
Bu aç~klamalardan sonra, Antakya evlerinin, bölgenin iklimine göre tasarland~~~n~, insanlar~n rahat ya~amas~~ için bölümler olu~turuldu~unu,
bölgede yeti~en çe~itli a~aç ve bitkilerden geni~~ölçüde istifade edildi~i, evlerin, odalar, çardak, sayegah ve avlu esas~na göre ~eicillendirildi~ini söylememiz mümkündür. Bu özelli~inden dolay~, Antakya ev mimarisinde insan~n rahat ve mutlulu~unun ön planda tutuldu~unu belirtmemiz gerekmektedir.
VI - Mahalle Sakinleri Aras~ndaki Sosyal Mtinasebetkr
Yukar~da zikretti~imiz I, II, III, IV, VIII. nolu tablolarda ~ehri meydana getiren mahallelerin adlar~n~ , say~lar~n~ , büyüklüklerini, etnik ve din?
" Antakya ~S.; Defter No: 4.9/b. 165.
57
58

Antakya ~S.; Defter No. 49/b. 113.
Antakya ,,S'S.; Defter No: 49/b. 114.
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durumlar~n~~ ayr~~ ayr~~ verdik. Özellikle Tablo VIII'de, yedi mahallenin etnik ve dini yap~lann~~ ayr~~ ayr~~ belirttik. Verdi~imiz bilgilerden sonra hemen akla ~u sorular gelmektedir. Müstakil veya kar~~~k olan mahallerde
oturan reayan~n birbirleri aras~ndaki insani, dini, ahlaki, kültürel, ticari
münasebetler nas~ld~? Mahalleleri veya ~ehri büyük ölçüde rahats~z eden
hukülti, dini, etnik, kültürel, ekonomik, ticari ve sosyal problemler var
m~yd~? vb. gibi sorulan saymak mümkündür. Bu sorulara do~ru cevap
bulabilmek için, yukar~da sözünü etti~imiz Antakya ~er'iyye Sicillerinde yer
,ser'i, hticcet-i ~er'iyye,
alan Yerman, berat, buyuru/du, mektup, pusula,
mürasele-i ~er'iyye"vb. gibi belgelere bakmak gerekmektedir.
Bizim bu belgeler üzerinde yapt~~~m~z uzun çal~~malardan sonra,
Müslümanlarla, zimmiler aras~nda dini ve etnik bir sürtü~menin olmad~~~,
kom~uluk ili~kilerinin iyi oldu~u, kar~~~k mahallerde oturan Müslim ve
zimmilerin birbirlerine misafirli~e gittiklerini, mahalle d~~~nda i~~ve ticari
ortakl~k kurduklar~ n~, birbirlerine canl~~ hayvan, hububat, ticari emtia vb.
gibi menkul ve ba~, bahçe, ev, dükkan gibi gayr-i menkul al~p-satt~klan,
birbirlerine ödünç nakit para al~ p-verdiklerini, dini, ahlAi, fikri ve etnografik aç~dan e~it, serbest ve hür olduklar~, hukük önünde e~it olduklar~,
birbirlerine vekil, kefil, vasi, naz~r, kayy~m ve ~ahit olduklar~, "ehl-i OT ve
"ehl-i ler"' mensubu denilen idareci ve hukukçular önünde e~it muameleye
tabi tutulduklann~~ tespit etmemiz mümkün oldu. Bu konularla ilgili olarak Sicillerde oldukça fazla belge bulunmaktad~r. Mesala: 14 Mart ~~7og (2
Muharrem ~~ 121) tarihinde, Antalcya'n~n Saha mahallesinde oturan Mustafa Be~~bin Çerkez Hac~~ Hüseyin vefat eder. Arkada kalan küçük çocuklar~~
Mehmet ve Mervehan'a kar~s~~ (çocuklar~n anas~) Safiye binti Ali adl~~ hatunun mahkemece vasi tayin edildi~ini", 7 Nisan 1709 (26 Muharrem 1121)
tarihinde, Sofular mahallesinde oturan Ermeni as~ll~~ U~urlu ölür. Arkada
kalan küçük çocu~u Arhuk'a annesi Hatun binti Yakob adl~~ kad~ n~n mahkemece vasi tayin edildi~ini6u, ~ubat ba~lar~~ 1709 (Evâhir-i Zilkade 1120)
tarihinde, Antakya'n~ n Hümmare mahallesinde oturan Rahime Hatun adl~~
kad~n~n veraset davas~ n~~ yürütmek amac~yla ~ahitler huzurunda kocas~~
Abdülkadir Efendi ~ bni Mehmet Efendi'yi vekil tayin ettigini61, Temmuz
59 Antakya ~S.; Defter No. ~ /s. 7, b. 18. Ayn~~ konuda birçok örnek bulmak
mümkündür (Bkz. Antakya ~S.; Defter No: ~ /s. lo, 17, 133; Defter No: 55/b. 2, 17, 18;
Defter No: 47/b. ; Defter No: 49/b. 127).
6° Antakya ~S.; Defter No: l~s. g, b. 23.
6I Antakya ~S.; Defter No: ~ /s. 1, b. ~ . a. Bu konuda birçok belge numaras~~vermek
mümkündür (Ma. Antakya ~S.; Defter No: 1/s. 2, b. 2. a; Defter No: ~~ /s. 6. 14, Defter
No: 55/b. 2, 3).
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ba~lar~~ 1709 (Evâhir-i R. /khir 1121) tarihli "hüccet-i ~er'iyye),e göre Mukbel
mahallesinde oturan iki Müslim kad~n~n ticari al~~-veri~~ve ortakl~k kurduklann~~62, ~~ 8 Temmuz 17og (~~o C. Evvel ~~1 2 1) tarihli "borç Inicceti"ne
göre Mukbel mahallesinde oturan Emine binti Hac~~ Halil adl~~ hatunun,
ayn~~ mahallede oturan Demirci Abdullah bin Fetullah üzerine 500 atik
(eski) Zolatl~k borç davas~~ açt~~~n~ °, 28 Kas~m 1735 (12 Recep 1148) tarihli, Haleb Beylerbeyine hitaben yaz~lm~~~bir "aezuha/»den, Ali adl~~
Müslim ki~ inin, Yosef veled-i ~shak adl~~ ki~i üzerine 300 gu~ru~luk alacak
davas~~ açt~~~n~ ", 13 Nisan 1709 (2 Safer 1121) tarihli "ev sat~~~hticceti"nden,
Kastel mahallesinde oturan Hesna binti Meziç adl ~~ nasrâni (H~ ristiyan) kad~n~n Osman Çavu~~bin Hac~~ Ahmed'e, ayn~~ mahalledeki evini 40 guru~a
satt~~~n~ '', Nisan ba~lar~~1710 (Evâil-i Safer 1122) tarihli "hüccet-i ~er'iyye"den, Süveydiye (Samanda~) Nahiyesine ba~l~~ Kelebcek köyünde oturan
Hac~~ Ebu Bekir bin Osman adl~~ ki~inin o~lunu, ayn~~ köyün "midtezimi"
olan ve Antalcya'da Hiimmare mahallesinde oturan Osman Çavu~~A~a bin
Hac~~ Ahmed'in bir anla~mazl~kta darben öldürdü~ünü, Mültezimin "Haleb Eyalet Divan~ 'nda "murafaa" (üst mahkeme yarg~lamas~ ) edilerek yarg~'and~~~n~, loo guru~~nakit bir zümrüt yüzük kar~~l~~~~"dem ve diye: paras~"
(kan paras~) ödeyerek cezaland~r~ld~~~n~~ görmekteyiz". Buraya kadar, arka
arkaya verdi~imiz 8 örnekten anla~~ld~~~~gibi, ~ehir halk~~ aras~nda insani,
dini, etnik, hukuki, idari, ticari, ekonomik ve sosyal aç~dan, ufak tefek istisnalar hariç tutulursa, büyük boyutlara varan ayr~l~ k ve sürtü~meler yoktu demek mümkündür. Aksine, "halk aras~nda tam bir kaynapna ve tesanüt
vard~~ demek daha do~ru olacak bir yakla~~m ~ekli olmal~d~r.
Yakla~~k ayn~~ tarihlere isabet eden, incelemeye tabi tuttu~umuz birçok Osmanl~~ ~ehrinde, benzer sonuçlar~~ tespit etmi~tikh7. Bu konuda en
önemli faktör, devleti temsil eder "ehl-i ö~f" ve "ehl-i ler" mensubu denilen
62 Antakya ~S.; Defter No: 1/s. 24, 25, b. 65, 66.
" Antakya ~S.; Defter No: 1/8. 40, b. l ~ o.
64 Antakya ~S.; Defter No. 2/5. 142, b. 198.
65 Antakya ~S., Defter No: 1 /5. 12, b. 30.
" Antakya ~S.; Defter No: 1/s. go, b. 266, s. 56, b. 16o.
" R. Özdemir: X/X. Tüty~hn ~lk rar~s~nda Ankara, Ankara, 1986; R. Özdemir; "Tokat'ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yap~s~", Türk Tarih ve Kültüründe Tokat Sempozyumu Bildirileri; Ankara, 1987; R. Özdemir; "K~rsehir'de Ailenin Sosyo-Ekonomik Yap~s~", Osmanl~~ Ara~t~rmalar~~ Dergisi, Say~~IX, Istanbul, 19843;R. Özdemir: "Harput ve Çemisgezek'te Askeri Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yap~s~", Ege Üniversitesi Tarih incelemeleri Dergisi, Say~~ V, Izmir,
~ ggo vd.

ANTAKYA'NIN FIZIKI VE DEMOGRAFIK YAPISI

155

idareci ve hukukçulann, reaya aras~nda insani aç~dan, dini ve etnik aç~dan, hukuki ve idari aç~dan, mali ve sosyal aç~dan, adil, e~it, ho~görülü ve
yans~z davranmalann~n, insan hak ve hukukuna sayg~l~~ olmalar~n~n, imparatorluk yönettiklerinin bilincinde olmalar~n~ n büyük rolü olmu~~olmal~d~r.
Devletin, hukuk devleti, hak ve hukukta e~itlik kavram~~ üzerine in~a etti~i
sistem, reaya aras~ nda böyle birlik ve kayna~ may~~ sa~lam~~~denilmesi yanl~~~bir tespit olmayacakt~ r. Bu aç~dan, Osmanl~~ sisteminin, kendi belgeleri
kullan~larak daha fazla incelenmesi gerekmektedir. ~er'iyye &illeri ile di~er
ar~ivlere dayal~~olarak yürüttü~ümüz devlet idaresi, devlet ile reaya aras~ndaki idari, hukuki, dini, askeri, mali ve sosyal münasebetler, devletle reaya
aras~ndaki dengeleri sa~layan hukuki de~erler konulu çal~~mam~z tamamland~~~~zaman, bu konularda bilinenlere yeni bilgiler ekleyece~ine inanmaktaya.

Sonuç
Buraya kadar Antakya'n~n tarihi geli~imi, kal'a ve fonksiyonlar~, Osmanl~~ döneminde ~ehrin idari statüsü, 1709, 1829 tarihlerinde ~ehrin mahalleleri, bu mahallelerin etnik ve dini yap~lan, ayn~~ mahallelerin 17og,
1736, 1829 tarihlerindeki demografik yap~lan, mahalleleri meydana getiren
evlerin fiziki yap~lan, mahalle ve ~ehir halk~~aras~ndaki sosyal münasebetler üzerinde ayr~~ayr~~ durduk. Bu incelemeden sonra, ~u sonuçlar~~ ç~karmak mümkündür.
- Antakya 1085 tarihinde Türk egemenli~ine geçtikten sonra, Selçuklu, Memluldu ve Osmanl~~ devletleri aras~nda el de~i~tiren ve Türkler
taraf~ndan idare edilen bir ~ehir durumuna gelmi~tir.
2 - 1515 (1517) tarihinde Osmanl~~ egemenli~ine giren Antakya,

"Haleb

Eyaleti'ne ba~l~~ bazan bir "Sancak" (Liva), bazan bir "Kaza", bazan da
"Mukataa Sancak" olarak idari düzenlemeye tabi tutuldu. Bu tarihten itibaren, "Merkez Antakya Kazas~ " "Süveydiye (Samanda~), Cebel-i Ak~a (Keldai),
Kuseyr, Altiniiz ve Ordu (Yaylada~)" nahiyelerinden olu~an bu idari ünite,
"Sancak Beyi, Mütesellim ve Voyvoda" denilen "ehl-i öd." mensuplar~~ ile "Kod:, Nclib" gibi "ehl-i ler" mensuplar~~ taraf~ndan idare edilir oldu. 1918'de
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun y~k~lmas~ndan sonra Frans~z i~galinde kalan
~ehir, 1921-1939 tarihleri aras~ nda muhtar, 1939'dan sonra ise Türkiye'ye
iltihak ederek, vilayet idaresi içinde yerini alm~~ t~r.
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3 - ~ehrin etraf~~ antik ça~larda 1,5 km geni~li~inde, 3,5 km uzunlu~unda toplam 12 km geni~li~inde kesme ta~~ve tu~ladan in~a edilmi~~kal'a
ile çevrili idi. Bu kal'ada, de~i~ik cephelerden 8 tane kap~~ bulunmaktayd~.
Sözünü etti~imiz kal'an~ n Osmanl~~ dönemindeki fonksiyonlar~~ ile akal'a
görevlilen'haklanda ~imdilik pek fazla bilgi bulmak mümkün olmad~.
4 - 1709 tarihinde, ~ehirde 23 mahalle vard~. Bu mahallelerin tamam~~
251,5 hâne bir sülüs "Avânz-Hdr~esi." say~l~p, 2477 guru~~4,5 sümün vergi
ödemekteydiler. Bu mahallelerden Tut, Habibü'n-Neccar, Sofular, Kanavat, Mahsen, Dörtayak, Kantara, San Mahmud, Cami-i Kebir mahalleleri
en büyük mahalleler durumundayd~.
5 - ~~736 tarihinde bu 23 mahalleye 14 mahalle daha eklenmi~tir.
6- 1829 tarihinde ise ~ehir, 29 mahalleye bölünmü~~vaziyetteydi. 7091829 tarihleri aras~nda ~ehrin toplam mahalle say~s~~ 37'ye ula~maktad~ r.
7 - ~ehri olu~turan 37 mahalleden, Sofular, Sar: Mahmud, Dörtayak,
Günlük, Kantara, Kastal ve Mahsen mahalleleri Müslüman ve zimmi kar~~~ k
mahaleler olup, geri kalan 30 mahalle Müslümanlara aitti.
8 - ~ehirdeki bu kar~~~ k mahallelerde Müslüman Türkler, H~ ristiyan
Araplar, H~ ristiyan Rum ve Ermeniler ile Yahudiler bir arada ya~amaktayd~lar. Yani bu 7 kar~~~ k mahallede 5 etnik unsur ile 3 semavi din bir
arada ya~amaktayd~.
g - 1709 tarihinde ~ehrin tahmini toplam nüfusu to ile 15 bin aras~ nda, 1736 tarihinde, 14 bin civar~ nda, 1829 tarihinde ise 15 ile 20 bin ki~i
aras~ nda de~i~mekteydi.
'o - 17439-1829 tarihleri aras~nda tesbit etti~imiz 37 mahallede ya~ayan
nüfusun % 8 veya % ~ o'u zimmIlere, geri kalan % go veya 92'si
Müslüman Türklere ait idi.
ii - Mahalleleri meydana getiren evler, genellikle bir veya iki katl~,
üzeri kiremitle örtülü, sütunlu, kemerli, sayegah ve çardakl~, kuyulu, avlulu, avlu içinde turunç, nar, limon, zeytin a~açlar~, üzüm asmas~~ bulunan
mimari' yap~da tasarlanm~~t~ r. Bu türdeki evlerin fiyatlar~~ 1709-1736 tarihlerinde 20 guru~~ile 200 guru~~aras~ nda de~i~irken, 1888-1894 tarihlerinde
1500 guru~~ile ~~ o.000 guru~~aras~ nda de~i~mekteydi.
1 2 - Sicillerde yer alan birçok belgeden anla~~ld~~~na göre, ~ehir halk~n~~ olu~ turan Türkler, Araplar, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler aras~ nda
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büyük boyutlara varan sürtü~meler yoktu. Aksine, kom~uluk ili~kileri iyi
idi. Birbirleri ile i~~ortakl~~~ , ticari al~~-veri~, borç para al~p-verme gibi mali konularda, birbirlerine vasi, nâz~r, kayy~m, kefil, vekil ve ~ahit olma gibi
hukuki ve sosyal konularda dayan~~ma içinde idiler. Bu yak~nla~mada,
Osmanl~~ “ehl-i öd." ve ehl-i ler" mensuplan denilen idareci ve hukukçulann~n insani, hukuki, adli, idari, mali, askeri ve sosyal konularda e~it, tarafs~z ve adil davranmalann~n büyük rolü vard~ , gibi belli ba~l~~ sonuçlan ç~karmam~z mümkündür.

